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PROCESSO SELETIVO  2022
No último dia 12 o Processo Seletivo 2022 foi ofi-
cialmente iniciado. Através de uma palestra on-line 
a Diretoria da CBKW trouxe aos atletas classifica-
dos informações sobre o calendário internacional 
de competições, detalhando eventos confirmados e 
perspectivas de confirmação, bem como apresentou 
os detalhes técnicos de como será feita a seleção de 
atletas.

Apesar do cenário de retomada progressiva de ati-
vidades presenciais, algumas indefinições do calen-
dário e a persistência de restrições de atividades 
nas universidades parceiras da CBKW, fez com que o 
Comitê Técnico deliberasse pela realização de ativi-
dades presenciais de forma mais pontual e somente 
nos contextos onde há disputa direta por vagas. Desta 
forma, optou-se por enquanto pela avaliação remota 
em situações sem limitação de vagas que dependem 
apenas do índice técnico individual dos atletas.

No caso do taolu tradicional, os anos pares costu-
mam ter dois eventos, Campeonato Mundial de Tai-
jiquan que não acontecerá este ano e Campeonato 
Sul-americano de Kungfu com perspectiva de con-
firmação. No contexto atual, a equipe técnica da 
CBKW estabeleceu a avaliação e seleção dos atletas 
por avaliação remota. Os atletas receberam um cro-
nograma no qual enviarão vídeos, receberão retor-
no técnico e, após um período para aprimoramento, 
poderão submeter suas técnicas novamente para 
avaliação que definirá a Seleção Brasileira de Taolu 
Tradicional. Desta forma, tão logo haja confirmação 
todos poderão se focar completamente na compe-
tição, aumentando as chances de participação. Este

evento incluiu shuaijiao em edições passadas, e para 
a possibilidade de inclusão nesta também, a comis-
são técnica de shuaijiao manterá acompanhamento 
próximo com os atletas. 

No caso do sanda e do taolu esportivo os anos pares 
envolvem Campeonato Pan-americano de Wushu e 
Campeonato Mundial Júnior de Wushu, já confirma-
dos para, respectivamente, julho no Brasill e dezem-
bro na Indonesia. Como ambos os eventos deman-
dam disputa por vagas a CBKW realizará as etapas 
de avaliação presencialmente na cidade de Brasília 
de 13 a 15 de maio. Através de parceria com a Fe-
deração de Wushu do Distrito Federal, o Ginásio do 
Cruzeiro receberá no dia 13 de maio os atletas quali-
ficados para etapa classificatória, sendo que os apro-
vados pela comissão técnica se juntarão aos atletas 
qualificados para etapa seletiva nos dias 14 e 15 para 
definição da seleção brasileira para ambos os even-
tos. O processo combinará disputa direta em situa-
ção de competição avaliadas por árbitros e avaliação 
pela comissão técnica da CBKW.

Todos os atletas envolvidos no Processo Seletivo 
estão em contato estreito com a comissão técnica, 
recebendo informação e sanando dúvidas para que, 
desta forma, todos tenham condições de se preparar 
bem e fazer o seu melhor em busca pelo seu espa-
ço nas seleções que representarão o wushu do Brasil 
em 2022. A CBKW deseja sucesso aos atletas e refor-
ça que o envolvimento de todos é essencial para que 
este processo se solidifique, seja através da simples 
participação ou levando suas percepções para os re-
presentantes dos atletas no Comitê Técnico.
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REUNIÕES DOS ÓRGÃOS DA CBKW
Todas as ações programadas ou realizadas pela 
CBKW são resultantes de um contínuo processo de 
planejamento. Além do constante planejamento ad-
ministrativo e estabelecimento de pontes entre os 
órgãos para execução daquilo que foi deliberado, co-
mumente os órgãos se reunem para manutenção de 
seus compromissos estatutários e necessidades mais 
urgentes.

No último dia 24 o Comitê Técnico esteve reunido 
para reporte da comunicação estabelecida e ativi-
dades desenvolvidas pela comissão técnica de cada 
modalidade após o início formal do processo seletivo 
no dia 12. Cada especialista técnico trouxe o que fora 
apresentado aos atletas, como foi recebido e circuns-
tâncias específicas para deliberação. Ainda sobre 
este assunto fora brevemente apresentado o anda-
mento dos preparativos para a realização da etapa 
presencial no mês de maio.

No dia 28 foi a vez do Conselho de Ética realizar sua 
reunião para estabelecimento do planejamento e 
ações do órgão, que não só atua no julgamento de

JOGOS MUNDIAIS UNIVERSITÁRIOS DE VERÃO 
Após participação na edição de 2017, este ano o 
wushu torna a integrar o programa oficial dos Jogos 
Mundiais Universitários de Verão FISU, que serão 
realizados em Chengdu na China no mês de junho. 
A Confederação Brasileira do Desporto Universitá-
rio (CBDU) chancelou a etapa presencial do Proces-
so Seletivo CBKW 2022, a ser realizada em Brasília 
de 13 a 15 de maio, para determinação dos atletas 

selecionados para representar o wushu universitário 
do Brasil no evento.

Os atletas universitários de wushu entre 18 e 26 anos 
de idade estão aptos a disputar vagas, todas as infor-
mações sobre como participar e como será o proces-
so de seleção  serão divulgadas em breve nas mídias 
oficiais da CBKW.

 situações de ordem ética, mas também compreende 
a promoção e difusão dos valores estabelecidos no 
Código de Ética da CBKW.

Logo oficial  dos Jogos Mundiais Universitários de Verão.

Reunião do Conselho de Ética da CBKW.

Material promocial FISU do Wushu.


