
 

 
RANKING INTERNO  

 
O Ranking interno é uma forma de incentivo para auxiliar o treinamento técnico 
e o desenvolvimento pessoal dos alunos. Tem como objetivo disponibilizar a 
todos os participantes, independentemente da graduação ou nível técnico, uma 
avaliação com critérios pré-definidos, que irá exigir deles: disciplina, dedicação, 
bom comportamento e entendimento de regras.  

 

REGULAMENTO 
O ranking interno da Escola Barreto de Jiu-Jitsu tem como parâmetro os 
seguintes critérios básicos: 1) Assiduidade; 2) Avaliações práticas; 3) 
Testes teóricos e 4) Desafio do ranking. 

Os objetivos do ranking são os seguintes:  

 Avaliação periódica das técnicas ensinadas, visando a melhoria da 
performance do aluno durante todo o ano letivo; 

 Estimular a participação dos atletas em eventos competitivos;  

 Reconhecer e premiar o esforço, a dedicação, evolução técnica e o 
mérito dos alunos.  

 

REGRAS DE AVALIAÇÃO DO ALUNO E PONTUAÇÃO 
DO RANKING INTERNO 

 

1 – ASSIDUIDADE: 

A assiduidade dos alunos será avaliada de acordo com a frequência aferida 
durante o todo o ano letivo. A pontuação será contabilizada de acordo com o 
percentual de presença às aulas, da seguinte forma:  

 0  a 30%  = 30 pontos 
 31% a 50% = 60 pontos 
 51% a 70%  = 80 pontos 



 

 71% a 90%  = 100 pontos  
 91% a 100% = 200 pontos  

 

 

2) AVALIAÇÃO PRÁTICA:  DEFESA PESSOAL E JIU-JITSU DESPORTIVO   

A pontuação obtida por intermédio da avaliação prática será definida pelos 
professores da EBJJ – Escola Barreto de Jiu-Jitsu, de acordo com o conteúdo 
programático definido para cada faixa etária, assim como o nível de dificuldade 
exigido pelo exame. A conduta dos atletas dentro da Escola também será 
avaliada de acordo com o comportamento dos alunos durante as aulas. O 
atleta que participar de todas as avaliações práticas e tiver um bom 
comportamento no decorrer do ano serão agraciados com até 200 pontos, 
sendo 20 pontos a título de conceito (comportamento). As atividades de 
avaliação serão semestrais e ocorrerão durante as aulas, de acordo com o 
calendário a ser disponibilizado durante o ano letivo.  

 

 1ª avaliação prática  = até 90 pontos 
 2ª avaliação prática = até 90 pontos 
 Conceito    = até 20 pontos 

 

 

3) TESTE TEÓRICO: DOIS TESTES POR SEMESTRE  

O exame teórico é uma tarefa de casa que será feita pelo aluno a cada 
trimestre, na qual será solicitada uma atividade (desenho ou uma pequena 
redação de no máximo 10 linhas) para ser entregue ao professor na aula 
subseqüente. Máximo: 200 pontos. 

 

 Nota 10  = 50 pontos 
 Nota 9,0 = 40 pontos 
 Nota 8,0 = 30 pontos 
 Nota 7,0  = 20 pontos  
 Nota 6,0 = 10 pontos  
 > 6,0  = Não pontua 

 
 



 

4) DESAFIO DO RANKING 

Será realizado uma vez por semestre um desafio interno, ou seja, uma 
competição interna com os alunos, respeitando-se o peso, idade e faixa dos 
competidores.  

 1º lugar = 200 pontos 
 2º lugar = 100 pontos 
 3º lugar = 70 pontos  
 4º lugar  = 40 pontos  
 5º lugar = 20 pontos  

Observação: Caso não tenha luta para o aluno, o mesmo terá a pontuação 
de 3º lugar –70 pontos.  

 

 

VENCEDOR DO RANKING  

Os cinco primeiros colocados no ranking serão os atletas que alcançarem a 
maior pontuação, somando todas as avaliações acima mencionadas: 
Assiduidade; Avaliação prática de defesa pessoal e jiu-jitsu; Teste teórico e 
desafio do ranking. Os cinco primeiros colocados serão premiados no final do 
ano, no dia do evento de graduação, conforme calendário a ser disponibilizado 
no decorrer do ano letivo. 

TOTAL GERAL DE PONTUAÇÂO QUE O ALUNO PODE ALCANÇAR = 800 
Pontos  

 

 


