
 
 

                  JAPAN KARATE ASSOCIATION – SÃO PAULO 

 

 
 

                                                                                                                             

  São Paulo, 20 de Novembro de 2019 
 
ÀS ASSOCIAÇÕES FILIADAS 
 

Ref.:     CREDENCIAMENTO TÉCNICO e EXAME DE GRAU FPKT e JKA-SP 
 
 

Informamos que a Federação Paulista de Karatê Tradicional e a JKA São Paulo, com a chancela da JKA 
Brasil,  realizarão CREDENCIAMENTO TÉCNICO e EXAME DE GRAU FPKT e JKA-SP nos  dias 14, 15 e 16 
de Fevereiro de 2020. O curso no dia 14 de fevereiro será somente para faixas marrom e preta 1º DAN e 
acima  (obrigatório p/ árbitros e professores responsáveis por clube e academias filiadas à FPKT e/ou 
JKA-SP) e os dias 15 e 16 de fevereiro será aberto a todos os praticantes (faixas coloridas e graduados). 
O curso será ministrado pelo Sensei  Y. Machida , Sensei T. Watanabe e Sensei Kazuo Nagamine  e o 
grupo Shihan Kai São Paulo   
 
Coordenação Geral                               Sensei Kazuo  Nagamine 
Arbitragem                                       Profs. Ruy Koike,  Roberto Batista, Antonio Alves, Osmar Ramos 
Treinamento Atletas                     Profs.  Wagner Pereira, Fábio Simões, Alison Batista 
Examinadores                                        Senseis Y. Machida,  T. Watanabe, Kazuo Nagamine, Carlos Rocha 
Examinadores Assistentes                   Profs. Gerson Almeida,  Antonio Alves 
 

 

LOCAL: CEPEUSP (Centro de Práticas Esportivas da USP) - Praça Prof. Rubião Meira, 61 – Vila Universitária, SP 
 

 

• Informamos que o Curso de Credenciamento Técnico é obrigatório para professores, técnicos e 
árbitros responsáveis por clubes e academias filiadas à FPKT e/ou JKA-SP), que habilitará seus 
participantes à representatividade de sua instituição nos eventos da FPKT e JKA-SP no ano de 2020. 

• Lembrando que os candidatos a Exame de Grau deverão comprovar a participação de no mínimo 2 
(dois) cursos oficiais da FPKT / CBKT ou JKA-SP /Brasil nos 2 (dois) últimos anos (um curso por ano)  OU 3 
(três) cursos oficiais no último ano como critério para inscrição na avaliação. 
 

 
Programa 

1) Prática: kihon, kata e kumite.  
2) Treinamento para atletas  
3) Exame de Grau: pela JKA-SP será feito exame até 3o. grau  e pela FPKT será feito exame até 6o. 
grau. O exame será feito em conjunto JKA-SP 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-SP e FPKT. 
4)  Curso de Arbitragem JKA-SP e Tradicional 

 



 
Horários 

Dia  14 de fevereiro (sexta-feira)    das 14:00 às 18:00 horas  (faixas marrom e pretas) 

                                                                            

Dia 15 de fevereiro  (sábado)          das 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas (todas as graduações) 

                                                                            
Dia 16 de fevereiro (domingo)        das 9:00 às 10:30 horas (todas as graduações) 

                                                                           das 11:00 às 13:00 horas Exame de graduação DAN  
 

 
 
●   Taxa de inscrição para o CURSO –   Todos os dias – de sexta a domingo 

Filiados JKA ou FPKT - R$ 240,00 – até o dia 31 de Janeiro              R$ 290,00  – de 01 à 10 de fevereiro  
Não Filiados - R$ 280,00 – até o dia 31 de Janeiro                            R$ 320,00  – de 01 à 10 de fevereiro  
 

• Taxa de inscrição para o CURSO –  Somente sábado e domingo  
      Filiados JKA ou FPKT - R$ 210,00 – até o dia 31 de Janeiro              R$ 250,00 - de 01 à 10 de fevereiro 
      Não Filiados - R$ 250,00 – até o dia 31 de Janeiro                            R$ 300,00  – de 01 à 10 de fevereiro 
 
 

PRAZOS PARA INSCRIÇÃO 

EXAME: 31 de janeiro de 2020 (6ª. Feira) / CURSO: 10 de fevereiro de 2020 (2ª.feira) 

 

OBS 1:   Professores Faixas Pretas que forem 5º Dan 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 3 (três)  alunos para o referido curso e enviar a ficha de inscrição. 
 

OBS 2:   Professores Faixas Pretas que forem 4º e 3º Dan 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 5 (cinco)  alunos para o referido curso e enviar a ficha de inscrição. 
 

OBS 3:   Professores Faixas Pretas que forem 2º e 1º Dan 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 8 (oito)  alunos para o referido curso e enviar a ficha de inscrição. 
 
 

Taxa única de inscrição para o EXAME DE GRAU (FPKT e JKA-SP) -  pela JKA-SP  será feito exame até 
3o. grau  e pela FPKT será feito exame até 6o. grau 

• 1º Dan – R$ 300,00 /  2º Dan – R$ 320,00 / 3º Dan – R$ 380,00 / 4º Dan – R$ 440,00 / 5º Dan – R$ 
480,00 / 6º Dan – R$ 520,00 

 

Taxa FPKT para DIPLOMA (registro FPKT e CBKT), RECONHECIMENTO DE GRAU e ANUIDADE CBKT (para 
aqueles que fizerem Exame de Grau): 

• 1º Dan - R$ 340,00 /  2º Dan – R$ 400,00 / 3º Dan – R$ 480,00 / 4º Dan – R$ 680,00 /  
5º Dan – R$ 900,00 /6ª. Dan – R$ 1030,00 

• Anuidade CBKT: R$ 120,00    
 
Taxa JKA para DIPLOMA JKA (registro Japão) e RECONHECIMENTO DE GRAU e ANUIDADE JKA (para 
aqueles que fizerem Exame de Grau): 

• 1º Dan - R$ 1.050,00 /  2º Dan – R$ 1.325,00 / 3º Dan – R$ 1.575,00  

• Anuidade JKA: R$90,00 

• Passaporte Internacional JKA – R$ 130,00 e uma foto 3x4. 
 
 
 
 



Tempo de Carência EXAME DE GRAU (FPKT e JKA): 

GRADUAÇÃO TEMPO DE CARENCIA IDADE MINIMA 
1o. Dan 2 anos de faixa marrom 12 anos 

2o. Dan 2 anos de 1o. Dan 22 anos 

3o. Dan 3 anos de 2o. Dan 26 anos 

4o. Dan 4 anos de 3o. Dan 32 anos 

5o. Dan 5 anos de 4o. Dan 38 anos 

6o. Dan 6anos de 5o. Dan 45 anos 

7o. Dan 7anos de 6o. Dan 53 anos 

 

Exame de Dan: em anexo segue sequência para os exames de Dan. Informamos que é uma base e 
poderá haverá alterações 
 

OBS1:  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  até  4 (quatro) vezes, com cheques. 
 

OBS2:  O candidato ao Exame de Grau deverá enviar por e-mail a ficha de inscrição, as cópias dos 
certificados de kyu scaneados (os originais deverão ser apresentados no dia do exame), a carta de 
autorização scaneada (a carta original deverá ser entregue no dia do exame) e os certificados de 
participação de 2 (dois) cursos oficiais da FPKT/CBKT ou JKA-SP/Brasil nos 2 (dois) últimos anos 
(lembrando que este curso atual será considerado neste quesito).  Segue modelo da carta de 
autorização em anexo. Após o recebimento da inscrição e documentos, o candidato receberá 
confirmação da inscrição via e-mail. 
 

OBS3:   O candidato ao exame de 1º. Dan deverá ter o tempo de carência de no mínimo 2 anos na faixa 
marrom considerado a partir de marrom 3º. kyu 
 

IMPORTANTE: Lembramos que conforme  deliberado em reunião, os alunos que fizerem Exame para 1º 
Dan deverão apresentar os originais dos Certificados de Kyu da FPKT/JKA até Faixa Marrom no dia do 
exame. O Passaporte JKA deverá ser apresentado no dia do exame. Para aqueles alunos que fizerem 
exame para 2º Dan em diante deverão apresentar o último Diploma de Grau (FPKT/JKA). Aqueles alunos 
que forem fazer exame e não tiverem os referidos Certificados e Diplomas deverão solicitar com 
antecedência junto à FPKT e JKA-SP. A solicitação dos certificados deverá ser feita até o dia 30 de 
janeiro.  
 

OPÇÕES DE HOSPEDAGEM 
 

HOTEL GO INN JAGUARE (a 4km da USP) - Avenida Jaguaré, 1664 – Jaguaré – fone (11) 3716-2656  
Reservas pelos emails   reservas.gij@atlanticahotels.com.br  /   reservas1.gij@atlanticahotels.com.br 
Tarifas Especiais para participantes do Curso (informar no ato da reserva que é referente ao EVENTO DE 
KARATE NA USP) 
 

As inscrições para exame de Dan deverão ser feitas até o dia 31 de janeiro de 2020 por e-mail 
(fpktradicional@yahoo.com.br com copia para  jkasaopaulo@gmail.com)  ou na sede da FPKT / JKA –SP 
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; CNPJ 
67186304/0001-66)  ou na conta da JKA- SP ( Banco Santander/ agência 0167 / C/C 13003266-7 e CNPJ 
20.750.330/0001-01)  ou pagas  diretamente na sede da FPKT / JKA-SP. 

(Importante: não fazer depósitos de inscrição e taxas na conta da JKA Brasil) 
 

AVISO IMPORTANTE: PRAZOS PARA INSCRIÇÃO 

EXAME: 31 de janeiro de 2020 (6ª. Feira) / CURSO: 10 de fevereiro de 2020 (2ª.feira) 

Contamos com a presença e colaboração de todos. 
Atenciosamente, 
 
Comissão Técnica JKA SP e FPKT 



 

FICHA DE INSCRIÇÃO CURSO/EXAME DE GRAU JKA SÃO PAULO E FPKT 
Dia 14, 15 e 16 de fevereiro de 2020 

(Favor preencher em letras de forma e legível) 
 

NOME COMPLETO___________________________________________________________________ 

ACADEMIA_________________________________ PROFESSOR ____________________________ 

GRADUAÇÃO _____________________    DATA ÚLTIMO EXAME: ___________________________ 

ENDEREÇO:  __________________________________________________________________________ 
 

BAIRRO: _______________________  CIDADE: ____________________________ CEP: ______________ 
 

FONE: (____) _______________________                                CEL.: (____) __________________________ 

E-MAIL:     ____________________________________________________________________________ 

(Discriminar abaixo os valores pagos) 
INSCRIÇÃO:   (      )  CURSO   Valor R$ ___________       (      )  EXAME DE GRAU   Valor R$ _____________ 
 

(     )  DIPLOMA/RECONHECIMENTO FPKT/CBKT Valor R$ ______ (     ) ANUIDADE CBKT Valor R$________ 
 

(     ) DIPLOMA/RECONHECIMENTO JKA       Valor R$ _____________ 
 

(     ) ANUIDADE JKA   Valor R$ _____________   (     ) PASSAPORTE JKA  Valor  R$ ________________ 
 
 

VALOR  TOTAL PAGO  R$_____________                 DATA DA INSCRIÇÃO ___________________ 
 

(    ) DEPÓSITO  conta FPKT (Bradesco)      (    ) DEPOSITO  conta JKA-SP (Santander)       
 

CREDENCIAMENTO PARA: 1- TÉCNICO  2- DELEGADO    
 

 3- ÁRBITRO  4- EXAMINADOR    
 

Obs:  O credenciamento é somente estadual e é obrigatório a todos que atuarão como Técnico, 
Delegado e Árbitro no ano de 2020 nos eventos da JKA-SP e/ou FPKT. A não participação e não 
qualificação implicará em medidas cabíveis quanto à autorização de atuação, conforme regulamento de 
cada evento esportivo em questão. A graduação mínima para o credenciamento para Técnico, Delegado 
e Árbitro é Faixa-Preta Shodan 
 

1- Para quem for se credenciar como Técnico ou Delegado, a participação do curso em si já o habilita; 
2- Para quem for se credenciar como Árbitro, deverá participar da clínica específica  e fazer a prova p/ se habilitar; 
3- Para quem for se credenciar para Examinador deverá participar da clínica especifica e fazer a prova. 
Posteriormente será divulgada listagem dos Examinadores credenciados para 2020 
4- Para quem for se credenciar como Técnico, Delegado, Árbitro e/ou Examinador, deverá participar do curso já 
desde sexta-feira. 
5- Para quem for se prestar Exame de Dan, deverá participar do curso já desde sexta-feira. 
 

As referidas taxas deverão ser depositadas   na conta da FPKT (Banco Bradesco – agência 1445-1; c/c 
12963-1; CNPJ 67186304/0001-66) na conta da JKA SP (Banco Santander/ agência 0167 / C/C 13003266-
7 e CNPJ 20.750.330/0001-01) ou pagas diretamente na sede da FPKT / JKA-SP 

(Importante: não fazer depósitos de inscrição e taxas na conta da JKA Brasil) 
 

Obs. No caso de depósito bancário enviar comprovante de deposito junto com esta ficha de inscrição  
por  e-mail (fpktradicional@yahoo.com.br com copia para jkasaopaulo@gmail.com ) 
 

AVISO IMPORTANTE: PRAZOS PARA INSCRIÇÃO 

EXAME: 31 de janeiro de 2020 (6ª. Feira) / CURSO: 10 de fevereiro de 2020 (2ª. feira) 


