
                           

 Instituto de Karatê-Do Shotokan JKA do Brasil  T H E    J A P A N    K AR A T E    A S S O C I A T I O N 
 

São Paulo, 10 de Outubro de 2010 
ÀS ASSOCIAÇÕES FILIADAS 
 
Ref.:     CURSO e EXAME DE GRAU FPKT e JKA 
 
Informamos que a Federação Paulista de Karatê Tradicional e o Instituto NKK JKA Brasil realizarão 
CURSO DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA (CURSO DE ALTO RENDIMENTO PARA TREINAMENTO DE ATLETAS, 
CURSO DE INSTRUTOR, ÁRBITRO E EXAMINADOR DE KYU e EXAME DE GRAU nos  dias 03,04,05  e 06  de 
Fevereiro de 2011. O curso nos dias 03 e 04  será  somente para faixas preta 1º DAN e acima e nos dias 
05 e 06 será aberto a todos os praticantes (faixas coloridas e graduados). O curso será  ministrado pelos 
Mestres Y. Tanaka (Rio), Y. Machida (Pará) e Y. Sasaki (São Paulo) no CEPEUSP (módulos cobertos).  
 

Programa 
1) Estudo para   instrutor, árbitro e examinador de kyu 
2) Prática: kihon, kata e kumite. Haverá treinamento especial para atletas de alto rendimento. 
3) Exame de Grau: pela JKA será feito exame até 3o. grau  e pela FPKT será feito exame até 4o. grau. O 
exame será feito em conjunto JKA e FPKT de forma que será cobrada uma taxa única de inscrição para o 
exame de grau.  O aluno poderá fazer o registro de grau nas duas entidades pagando a taxa de registro 
de grau em separado JKA e FPKT. 

 
Horários 

Dia 03 de Fevereiro (quinta-feira)        das 10:00 às 12:00 e das 15:00 às 18:00 horas  (somente faixas pretas) 

Dia  04 de Fevereiro (sexta-feira)         das 10:00 às 12:00 e das 15:00 às 18:00 horas  (somente faixas pretas) 

Dia 05 de Fevereiro (sábado)             das 9:00 às 12:00 horas e das 15:00 às 18:00 horas 
Dia 06 de Fevereiro (domingo)          das 9:00 às 13:00 horas 
 
      
●   Taxa de inscrição para o CURSO –   Todos os dias – de quinta a domingo 

R$ 100,00 – até o dia 31 de Janeiro                       R$ 150,00  – de  01  a 03 de Fevereiro 
• Taxa de inscrição para o CURSO –  Somente sábado e domingo  
      R$ 85,00 – até 31 de Janeiro                                R$ 135,00 - de 01 a 03 de Fevereiro. 
• Os Faixas Pretas que forem  3º Grau ou acima registrados oficialmente pela JKA ou FPKT e que 

estiverem em dia com o pagamento das anuidades, estarão isentos da taxa de inscrição do curso, 
mas deverão inscrever no mínimo dois alunos para o referido curso e enviar a ficha de inscrição. 

 
Taxa de inscrição para o EXAME DE GRAU (FPKT e JKA): 
• 1º Dan – R$ 210,00 /  2º Dan – R$ 240,00 / 3º Dan – R$ 270,00 / 4º Dan – R$ 300,00 
 
Taxa FPKT para DIPLOMA (registro FPKT e CBKT), RECONHECIMENTO DE GRAU e ANUIDADE 2011 FPKT 
(para aqueles que fizerem Exame de Grau): 
• 1º Dan - R$ 165,00 /  2º Dan – R$ 190,00 / 3º Dan – R$ 240,00 / 4º Dan – R$ 340,00 
 
Taxa JKA para DIPLOMA JKA (registro Japão) e RECONHECIMENTO DE GRAU (para aqueles que fizerem 
Exame de Grau): 
• 1º Dan - R$ 220,00 /  2º Dan – R$ 250,00 / 3º Dan – R$ 330,00  
• Anuidade JKA: R$ 50,00  . Passaporte Internacional JKA – R$ 110,00 e uma foto 3x4. 
 



IMPORTANTE: Lembramos que conforme  deliberado em reunião, os alunos que fizerem Exame para 1º 
Dan deverão apresentar os originais dos Certificados de Kyu até Faixa Marrom no dia do exame. Para 
aqueles alunos que fizerem exame para 2º Dan em diante deverão apresentar o último Diploma de Grau. 
Aqueles alunos que forem fazer exame e não tiverem os referidos Certificados e Diplomas deverão 
solicitar com antecedência junto à FPKT e JKA. 
 
OBS:  O candidato deverá pagar junto com a taxa de inscrição o valor referente à taxa de diploma e 
reconhecimento de grau. Em caso de reprovação, o valor referente à taxa de diploma e reconhecimento 
de grau será devolvido. O valor total poderá ser parcelado em três vezes, com cheques. 
 
As inscrições deverão ser feitas até o dia 03 de fevereiro por fax (0xx11-5041-5907), e-mail 
(fpktradicional@yahoo.com.br e adm@nkkbrasil.com.br )  ou na sede da FPKT / JKA mediante o envio da ficha de 
inscrição e comprovante de depósito bancário. As referidas taxas deverão    ser depositadas   na conta 
da FPKT (Banco Bradesco – agência 1445-1; c/c 12963-1)  ou na conta da JKA (Banco Bradesco – agência 
1445-1; c/c 22475-8)  ou pagas  diretamente na sede da FPKT / JKA. 
 
Contamos com a presença e colaboração de todos. 
Atenciosamente, 
 
Y. SASAKI 
Diretor Técnico e Vice-Presidente JKA Brasil 
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