
 

 
Federação ministra Curso de Graduação e Exame de Dan na UEM 

 

A UEM recebeu no último sábado, 22 de julho, a equipe técnica da Federação de 
Karatê-Dô Tradicional do Paraná (FKTPR), composta pelo Shihan Antonio Carlos Walger, 7º 
Dan (Presidente da PTKF - Panamerican Traditional Karate Federation e Diretor de 
Graduação da FKTPR), Sensei Nelson Vagner de Santi, 6º Dan (Coordenador Técnico da 
Seleção Brasileira de Karatê-Dô Tradicional), Sensei Expedito Borges, 6º Dan (Presidente da 
AKCL) e Sensei Jean Laure Edoardo, 4º Dan (Presidente da FKTPR). A equipe técnica da FKTPR 
veio a Maringá ministrar o primeiro módulo do Curso de Graduação e aplicar o primeiro 
Exame de Dan 2022 para faixas pretas.  

O curso e exame, que foi organizado pelo Instituto Hagakure de Karatê-Dô Shotokan, 
responsável pelo projeto de Karatê Tradicional da UEM, contou com participação de 
karatecas de todo o Paraná. No período da manhã o curso ministrado pelo Shihan Antonio 
Walger trabalhou a parte técnica do Kihon. Sensei Nelson Santi, já no período da tarde, fez 
trabalho nos Kata de base e Sensei Jean Laure abordou o Kumitê. Ao final do curso, que 
começou as 09hs da manhã e terminou às 16hs30, uma parte dos participantes ainda 
realizaria o Exame de Dan que iniciou às 17hs. Ao todo, 12 karatecas participaram do Exame 
de Graduação para faixa preta, sendo oito para Shodan, dois para Sandan e dois para 
Yondan.  

 “Foi uma honra receber novamente a equipe técnica da Federação. Tenho certeza que 
todos os que participaram do curso saíram daqui satisfeitos com o que foi proposto. O 
Instituto Hagakure nasceu com essa proposta, buscar conhecimento na área do Karatê-Dô 
Tradicional, este curso serviu para consolidar ainda mais sua finalidade, destacou o servidor 
Marcelo Alessandro Pereira, CDR, que é o coordenador do Projeto de Karatê Tradicional da 
UEM e atual presidente do Instituto Hagakure de Karatê-Dô Shotokan. 

Shihan Antonio Walger, presidente da 
Federação Panamericana de Karatê Tradicional 
destacou: “Parabenizamos a UEM e o Instituto 
Hagakure, bem como todos os envolvidos na 
organização do Curso e do Exame de 
Graduação. Foi um evento impecável”.  

Outras informações sobre o projeto de 
Karatê-Dô Tradicional da UEM podem ser 
obtidas na secretaria da CDR, pelo fone 3011-
4314 ou pelo site sites.uem.br/cdr/karate. 

Equipe Técnica da FKTPR com Sensei Marcelo, presidente da Hagakure 

 

Participantes do Curso de Graduação e Exame de Dan da Federação de Karatê-Dô Tradicional do Estado do Paraná – FKTPR ministrado na UEM. 


