
 
 

                  JAPAN KARATE ASSOCIATION – SÃO PAULO 
 

 
 

                                                                                                                             

  São Paulo,  15 de Fevereiro  de 2021 
 
ÀS ASSOCIAÇÕES FILIADAS 
 

Ref.:     CURSO TÉCNICO e EXAME DE GRAU FPKT e JKA-SP – alteração de data e local 
 
 

Em função do adiamento do curso técnico programado para 26 a 28 de Fevereiro devido à situação atual 
da Covid e restrições, informamos que a Federação Paulista de Karatê Tradicional e a JKA São Paulo, 
com a chancela da JKA Brasil,  realizarão CURSO TÉCNICO e EXAME DE GRAU FPKT e JKA-SP no  dia  10  
de ABRIL de 2021.  Prezando pela segurança dos praticantes e professores, o curso será realizado 
somente no sábado e é aberto a todos os praticantes (faixas coloridas e graduados) sendo obrigatório p/ 
árbitros e professores responsáveis por clube e academias filiadas à FPKT e/ou JKA-SP. O curso será 
ministrado pelo Sensei Kazuo Nagamine e Sensei Carlos Rocha  e o grupo ShihanKai São Paulo   
 
Coordenação Geral                               Sensei Kazuo  Nagamine 
Examinadores                                        Senseis Kazuo Nagamine, Carlos Rocha 
Comissão Arbitragem                      Profs. Ruy Koike,  Roberto Batista, Antonio Alves, Osmar Ramos 
Comissão Técnica                     Profs.  Gerson Almeida,Wagner Pereira, Fábio Simões, Alison Batista 
 

 

LOCAL: CENTRO ESPORTIVO KOKUSHIKAN 
Estrada Municipal do Carmo - Chácara do Carmo – São Roque – SP 

(entrada pela Rodovia Bunjiro Nakao, km 48) 
 

 

• Informamos que o Curso Técnico é obrigatório para professores, técnicos e árbitros responsáveis por 
clubes e academias filiadas à FPKT e/ou JKA-SP,  pois faz parte para o credenciamento do ano que 
habilitará seus participantes à representatividade de sua instituição nos eventos da FPKT e JKA-SP no 
ano de 2021. 

• 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 em 2019 e um 
curso em 2020)  OU 3 (três) cursos oficiais no último ano como critério para inscrição na avaliação. 
Devido à pandemia, serão aceitos cursos On Line realizados em 2021 com chancela FPKT / CBKT ou JKA-
SP /Brasil 
 

 
Programa 

1) Prática: kihon, kata e kumite.  
2) Treinamento para atletas  
3) Exame de Grau: pela JKA-SP será feito exame até 1o. (PRIMEIRO)  Dan e pela FPKT será feito exame 
até 5o. (QUINTO) Dan. 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 e anuidades em separado JKA-SP e FPKT. 

 



 

Horários:  Dia 10 de abril  (sábado) (todas as graduações) 
 

das 9:00 às 12:00 horas  - treino /   das 13:30 às 16:00 horas - treino 
das 16:30 às 18:00 horas Exame de graduação DAN 

 

 
●   Taxa de inscrição para o CURSO     

Filiados JKA ou FPKT - R$ 150,00 – até dia 15 de março         R$ 180,00  – de 16 de março à 05 de abril 
Não Filiados - R$ 200,00 – até dia 15 de março                        R$ 230,00  – de 16 de março à 05 de abril 
 

IMPORTANTE:  

• para os inscritos no curso e/ou exame programado inicialmente para 26 a 28 de fevereiro que 
eventualmente não possam participar na nova data devem solicitar o cancelamento da inscrição 
por email (fpktradicional@yahoo.com.br com copia para  jkasaopaulo@gmail.com)  para que o 
valor pago seja estornado integralmente;  

• para os inscritos no curso e/ou exame programado inicialmente para 26 a 28 de fevereiro que 
forem participar do curso na nova data pedimos que façam a confirmação por email  
(fpktradicional@yahoo.com.br com copia para  jkasaopaulo@gmail.com)  e a diferença do valor 
referente ao curso que foi pago a mais em relação ao valor atual será estornado. 

 

PRAZOS PARA INSCRIÇÃO 

EXAME: 26 de março de 2021 (6ª. Feira) / CURSO: 05 de abril de 2021 (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 
1o. (PRIMEIRO)  Dan e pela FPKT será feito exame até 5o. (QUINTO) Dan. 

• 1º Dan – R$ 350,00 /  2º Dan – R$ 370,00 / 3º Dan – R$ 430,00 / 4º Dan – R$ 490,00 / 5º 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$ 370,00 /  2º Dan – R$ 430,00 / 3º Dan – R$ 510,00 / 4º Dan – R$ 710,00 /  
5º Dan – R$ 930,00  

• Anuidade CBKT: R$ 128,00    
 
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  

• Anuidade JKA: R$ 90,00 

• Passaporte Internacional JKA – R$ 130,00,  uma foto 3x4 digitalizada, RG (o Passaporte JKA deverá 
ser apresentado no dia do exame) 

 
 



 
 
 

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 
 
 

Exame de Dan:  
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 referente as taxas de diploma poderá ser parcelado em  até  3 (três) 
vezes, com cheques sendo que o valor referente à inscrição do curso, anuidade e inscrição do exame 
deve ser feito em  pagamento único. 
 

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 (um 
curso em 2019 e um curso em 2020) ou 3 cursos em 2020. Devido à pandemia, serão aceitos cursos On 
Line realizados em 2021 com chancela FPKT / CBKT ou JKA-SP /Brasil. (IMPORTANTE: candidatos que 
forem prestar exame só pela JKA os certificados devem ser chancelados pela JKA SP / JKA Brasil. 
Candidatos que forem prestar exame só pelo Tradicional os certificados devem ser chancelados pela 
FPKT / CBKT. Candidatos que forem prestar exame pelas 2 entidades, deverá ter pelo menos 1 
certificados chancelado por cada entidade). 
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. (IMPORTANTE: candidatos que forem prestar exame só pela JKA devem apresentar os 
certificados de kyu emitidos pela JKA Brasil. Candidatos que forem prestar exame só pelo Tradicional  
devem apresentar os certificados de kyu emitidos pela FPKT. Candidatos que forem prestar exame pelas 
2 entidades, deverão apresentar os certificados de kyu das 2 entidades.) 
Para aqueles alunos que fizerem exame para 2º Dan em diante deverão apresentar o último Diploma de 
Grau (FPKT/JKA Japão). 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 15 de março.  
 
OBS4:   Somente poderão se inscrever no exame de Dan, candidatos pertencentes às academias  do 
estado de SP filiadas à FPKT e/ou JKA SP. 
 

As inscrições para exame de Dan deverão ser feitas até o dia 26 de março de 2021 e inscrições para o 
curso até o dia 05 de abril de 2021 por e-mail (fpktradicional@yahoo.com.br com copia para  
jkasaopaulo@gmail.com)  mediante o envio da ficha de inscrição e comprovante de depósito bancário. 
As referidas taxas deverão ser depositadas  EXCLUSIVAMENTE na conta da FPKT (Banco Bradesco – 
agência 1445-1; c/c 12963-1; CNPJ 67186304/0001-66 / PIX 67186304/0001-66) 
 
(Importante: mesmo os pagamentos sendo feitos na conta da FPKT enviar o email de inscrição para a 

FPKT com copia para a JKA SP) 



 
 

AVISO IMPORTANTE: PRAZOS PARA INSCRIÇÃO 

EXAME: 26 de março de 2021 (6ª. Feira) / CURSO: 05 de abril de 2021 (2ª.feira) 

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

 

ATENÇÃO 
 

Devido aos protocolos de saúde relacionados a pandemia da Covid-19 a princípio serão 
disponibilizadas 90 vagas. No entanto, esse número poderá sofrer alteração para 

respeitar os atos publicados pelo Governo do Estado de São Paulo 
 

 
   

LER COM ANTENÇÃO - Importante:  
 

• Uso obrigatório de máscara; para quem transpira muito recomendamos levar máscara 
sobressalente para eventual troca se necessário; 

• No acesso ao local de exame será feita a aferição de temperatura com termômetro 
digital. Será proibido o acesso de qualquer pessoa ao local do exame caso a temperatura 
aferida seja superior a 37,3º C; 

• Será disponibilizado álcool em gel no local de acesso ao curso e exame 

• Marcação no piso com fita demarcatória seguindo o distanciamento recomendado 

• Não haverá contato físico em nenhuma prática  

• Não haverá uso de chuveiros ou vestiários devendo os participantes já acessar ao local do 
exame devidamente vestidos; 

• Não haverá uso de bebedouros devendo cada participante levar a sua própria garrafa de 
água  

• O local não disponibiliza de lanchonete e o almoço de sábado será por conta dos 
inscritos. Sendo assim a organização verá a possibilidade de serem  entregues no local 
“quentinhas” para o almoço  sendo posteriormente informado o valor a ser pago. De 
qualquer forma é recomendado que todos levem água e  eventuais lanches de acordo 
com seus costumes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO CURSO/EXAME DE GRAU JKA SÃO PAULO E FPKT 
Dia 10 de abril de 2021 

(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)       (      ) pgto em CHEQUE        (      ) pgto em DINHEIRO 
 
 

INFORMAR A SUA FUNÇÃO: 1- TÉCNICO           3- DELEGADO      5 - PRATICANTE   
 

 2- ÁRBITRO  4- PROFESSOR    
      
  

Obs:  O curso técnico  é obrigatório a todos que atuarão como Técnico, Delegado e Árbitro no ano de 
2021 nos eventos da JKA-SP e/ ou FPKT.  
 

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,  além de  participar do presente curso, deverá posteriormente 
participar da clínica específica de arbitragem  e fazer a prova para se habilitar; 
3- Para quem for se credenciar como  Técnico, Delegado , Árbitro deverá participar do curso o dia todo 
4- Para quem for  prestar Exame de Dan, deverá participar do curso o dia todo 
 

As referidas taxas deverão  ser depositadas EXCLUSIVAMENTE  na conta da FPKT (Banco Bradesco – 
agência 1445-1; c/c 12963-1; CNPJ 67186304/0001-66)   
 
 (Importante: mesmo os pagamentos sendo feitos na conta da FPKT enviar o email de inscrição para a 

FPKT fpktradicional@yahoo.com.br com copia para a JKA SPjkasaopaulo@gmail.com) 
 
 

AVISO IMPORTANTE: PRAZOS PARA INSCRIÇÃO 

EXAME: 26 de março de 2021 (6ª. Feira) / CURSO: 05 de abril de 2021 (2ª.feira) 


