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Ficha de Inscrição Para Exame de Graduação da FPJudô 
 

Da Assoc. ou Clube: _________________________________________________________________ 

E-mail da Associação________________________________________________________________ 
 

Candidato para _____DAN         Masc.      Fem.  
Nome:_______________________________________________________________com _____ anos, Nascido 

em____/____/_____,  

Endereço:___________________________________________________No_____________Aptº______ 

Cidade:_______________ CEP_________ Fone:______________e-mail__________________________ 

RG. nº____________________ CPF__________________Reg. no Zempo sob o Nº__________________ Portador da 

faixa __________, promovido em ____/____/_____ Tamanho da Faixa ___________________ 

REQUERIMENTO  
____________________________________________e-mail_________________, professor da (Assoc. ou 

Clube) ________________________________________________ responsável pelo candidato acima 

qualificado, vem requerer a sua inscrição para o EXAME DE GRADUAÇÃO que será realizado no ____º 

Semestre de 20__, juntando o currículo e todos os documentos necessários, atestando que o candidato possui 

idoneidade moral, está apto e devidamente qualificado para a graduação pretendida.  

Termos em que, pede deferimento. 

São Paulo, ____ de _________________ de ______ 

 

       Assinatura do professor responsável 

               Assinatura do candidato                   

 

Parecer do Delegado Regional 

 

Quanto à inscrição solicitada sou de parecer:    favorável               contrário 

 

JUSTIFICATIVA DO DELEGADO REGIONAL (quando não estiver de acordo):_______________ 

 

Recebi a importância de R$_________ referente ao pedido de inscrição, conforme o recibo 

№__________ emitido em ____/_____/________. 

 

________________, _____ de _____________________de _____. 
                                          

DELEGADO REGIONAL da  ___ª Del. 

PARA USO ESCLUSIVO DA SECRETARIA DA FPJ 

Anuidade: IDADE CARÊNC. SHIAI CURSOS ATIV.GER. ENS.DIFUS. 

Exigência mínima       

Secretaria       

 

Obs.__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Conferido por:_________________________________________ Data _____/_____________/___ 
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TERMO CESSÃO DE USO DE IMAGEM, NOMES, APELIDOS E VOZ 
 

O candidato infra qualificado, ou por ele responsável, ao inscrever-se ou gozar de participação no Exame de 

Graduação, doravante denominado genericamente por “evento”, promovido pela FEDERAÇÃO PAULISTA DE 

JUDÔ (FPJudô), realizado em período e horário definido por meio da PROGRAMAÇÃO OFICIAL específica 

(outline), pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, estará entendido e concordando: Em conceder 

aos organizadores do evento, conjunta ou separadamente, em caráter de absoluta exclusividade, a título universal 

e de forma irrevogável e irretratável, no Brasil e/ou exterior, o direito de usar meu nome, voz, imagem, material 

biográfico, declarações, gravações, entrevistas e endossos dados por mim ou a mim atribuíveis, bem como de usar 

sons e/ou imagens do evento, seja durante as competições, seja durante os aquecimentos, os treinamentos a 

hospedagem, o transporte ou alimentação em qualquer suporte existente ou que venha a ser criado, a serem 

captados pela TV para transmissão, exibição e reexibição, no todo, em extratos, trechos ou partes, ao vivo ou não, 

sem limitação de tempo ou de número de vezes, através (i) de rádio (ii) de televisão de qualquer espécie (televisão 

aberta ou televisão por assinatura, através de todas as formas de transporte de sinal existentes, 

exemplificativamente, UHF, VHF, cabo, MMDS e satélite, bem como independentemente da modalidade da 

comercialização empregada, incluindo payper-view); (iii) de circuito cinematográfico; (iv) de mídia impressa, 

tais como, mas não limitados a livros, revistas, jornais, etc; (v) da fixação em qualquer tipo de suporte material, 

tais como películas cinematográficas de qualquer bitola, CD (compact disc), CD ROM, CD-I (compact disc 

interativo), home vídeo, DAT (digital áudio tape), DVD (digital vídeo disc) e suportes de comunicação gráfica e 

geral ; (vi) da armazenagem em banco de dados; (vii) da projeção em tela em casas de freqüência coletiva ou em 

locais públicos, com ou sem ingresso pago, (viii) da comercialização ou aluguel ao público em qualquer suporte 

material existente; (ix) da disseminação através da internet ou qualquer rede pública ou privada de computadores; 

(x) de telefonia fixa ou móvel; (xi) do desenvolvimento de atividades de licenciamento de produtos e/ ou serviços 

vinculados ao evento, (xii) de embalagens de produtos, ou (xiii) de qualquer outra forma de utilização comercial 

que possa ser dotada pelos organizadores do evento, renunciando, desde já, a qualquer remuneração. A 

autorização que ora concedo não tem limitação de tempo ou número de vezes, podendo se realizar no Brasil e/ou 

no exterior. Parágrafo Único – Fica desde já assegurado que o exercício, pela FPJudô e pelos terceiros por ela 

utilizado, de qualquer dos direitos ora cedidos, dar-se-á de maneira a valorizar o esporte, os atletas e o evento. 

Nome completo: ______________________________________________________ Idade: ________  

 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

Se o candidato for menor de 18 anos 
Representante legal: _____________________________________________________________________ 

Grau de Parentesco:_____________________________ 

CPF/MF - ____________________________-______ 

Assinatura: ____________________________________________________________  
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Termos e Condições de Uso 
Termos e condições gerais de uso da Plataforma de Exame de Graduação da Federação Paulista de Judô 

Os serviços da Plataforma de Exame de Graduação da Federação Paulista de Judô são fornecidos pela pessoa 

jurídica FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ titular da propriedade intelectual sobre software, website, 

aplicativos, conteúdos e demais ativos relacionados à plataforma. 

1. Do objeto 

A plataforma caracteriza-se pelo cadastro e recebimento de vídeos dos candidatos aptos para o exame de 

graduação. 

2. Da aceitação 

O presente Termo estabelece obrigações contratadas de livre e espontânea vontade, por tempo indeterminado, 

entre a plataforma e as pessoas físicas ou jurídicas, usuárias do OU site OU aplicativo. 

Ao utilizar a plataforma o usuário aceita integralmente as presentes normas e compromete-se a observá-las, sob 

o risco de aplicação das penalidade cabíveis. 

A aceitação do presente instrumento é imprescindível para o acesso e para a participação do Exame de Graduação. 

Caso não concorde com as disposições deste instrumento, o usuário não deve utilizá-los. 

3. Do acesso dos usuários 

Será concedido ao candidato acesso à plataforma durante o período pré-determinado em outline do Exame de 

Graduação, mediante aprovação prévia da secretaria da FPJudô e com todas as obrigações financeiras pertinentes 

ao Exame de Graduação quites com a Tesouraria da FPJudô. 

4. Do cadastro 

O usuário se compromete a não informar seus dados cadastrais e/ou de acesso à plataforma a terceiros, 

responsabilizando-se integralmente pelo uso que deles seja feito. 

Menores de 18 anos e aqueles que não possuírem plena capacidade civil deverão obter previamente o 

consentimento expresso de seus responsáveis legais para utilização da plataforma, sendo de responsabilidade 

exclusiva dos mesmos o eventual acesso por menores de idade e por aqueles que não possuem plena capacidade 

civil sem a prévia autorização. 

O usuário deverá fornecer um endereço de e-mail válido, através do qual o site realizará todas comunicações 

necessárias. 

Toda e qualquer atividade realizada com o uso da senha será de responsabilidade do usuário, que deverá informar 

prontamente a plataforma em caso de uso indevido da respectiva senha. 

Não será permitido ceder, vender, alugar ou transferir, de qualquer forma, a conta, que é pessoal e intransferível. 

Caberá ao usuário assegurar que o seu equipamento seja compatível com as características técnicas que viabilize 

a utilização da plataforma e dos serviços ou produtos. 

O usuário, ao aceitar os Termos e Política de Privacidade, autoriza expressamente a plataforma a coletar, usar, 

armazenar, tratar, ceder ou utilizar as informações derivadas do uso dos serviços, do site e quaisquer plataformas, 

incluindo todas as informações preenchidas pelo usuário no momento em que realizar ou atualizar seu cadastro, 

além de outras expressamente descritas na Política de Privacidade que deverá ser autorizada pelo usuário. 

5. Do suporte 

Em caso de qualquer dúvida, sugestão ou problema com a utilização da plataforma, o usuário poderá entrar em 

contato com o suporte, através do email fpj@fpj.com.br 

Estes serviços de atendimento ao usuário estarão disponíveis nos seguintes dias e horários: Dias úteis (8h – 17h) 

6. Das responsabilidades 

É de responsabilidade do usuário: 

a) defeitos ou vícios técnicos originados no próprio sistema do usuário; 
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b) a correta utilização da plataforma; 

c) pelo cumprimento e respeito ao conjunto de regras disposto nesse Termo de Condições Geral de Uso, na 

respectiva Política de Privacidade e na legislação nacional e internacional; 

d) pela proteção aos dados de acesso à sua conta/perfil (login e senha). 

A plataforma não se responsabiliza por links externos contidos em seu sistema que possam redirecionar o usuário 

à ambiente externo a sua rede. Outrossim, a Federação Paulista de Judô não se responsabiliza por dados fornecidos 

e/ou tratados pelo Mercado Pago, intermediador de pagamentos, portanto sujeito ao aceite do Termo de Uso e 

Serviços do Mercado Pago. 

7. Dos direitos autorais 

O presente Termo de Uso concede aos usuários uma licença não exclusiva, não transferível e não sublicenciável, 

para acessar e fazer uso da plataforma e dos serviços e produtos por ela disponibilizados. 

A estrutura do site ou aplicativo, as marcas, logotipos, nomes comerciais, layouts, gráficos e design de interface, 

imagens, ilustrações, fotografias, apresentações, vídeos, conteúdos escritos e de som e áudio, programas de 

computador, banco de dados, arquivos de transmissão e quaisquer outras informações e direitos de propriedade 

intelectual da Federação Paulista de JudÔ, observados os termos da Lei da Propriedade Industrial (Lei 

nº 9.279/96), Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98) e Lei do Software (Lei nº 9.609/98), estão devidamente 

reservados. 

Este Termos de Uso não cede ou transfere ao usuário qualquer direito, de modo que o acesso não gera qualquer 

direito de propriedade intelectual ao usuário, exceto pela licença limitada ora concedida. 

O uso da plataforma pelo usuário é pessoal, individual e intransferível, sendo vedado qualquer uso não autorizado, 

comercial ou não-comercial. Tais usos consistirão em violação dos direitos de propriedade intelectual da 

Federação Paulista de Judô, puníveis nos termos da legislação aplicável. 

8. Das sanções 

Sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis, a Federação Paulista de Judô poderá, a qualquer momento, 

advertir, suspender ou cancelar a conta do usuário: 

a) que violar qualquer dispositivo do presente Termo; 

b) que descumprir os seus deveres de usuário; 

c) que tiver qualquer comportamento fraudulento, doloso ou que ofenda a terceiros. 

9. Da rescisão 

A não observância das obrigações pactuadas neste Termo de Uso ou da legislação aplicável poderá, sem prévio 

aviso, ensejar a imediata rescisão unilateral por parte da razão social Federação Paulista de Judô e o bloqueio de 

todos os serviços prestados ao usuário. 

10. Das alterações 

Os itens descritos no presente instrumento poderão sofrer alterações, unilateralmente e a qualquer tempo, por 

parte da Federação Paulista de Judô, para adequar ou modificar os serviços, bem como para atender novas 

exigências legais. As alterações serão veiculadas. 

11. Da política de privacidade 

Além do presente Termo, o usuário deverá consentir com as disposições contidas na respectiva Política de 

Privacidade a ser apresentada a todos os interessados dentro da interface da plataforma. 

12. Do foro 

Para a solução de controvérsias decorrentes do presente instrumento será aplicado integralmente o Direito 

brasileiro. 

Os eventuais litígios deverão ser apresentados no foro da comarca em que se encontra a sede da Federação Paulista 

de Judô. 
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Nome completo: ______________________________________________________ Idade: ________  

 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

Se o candidato for menor de 18 anos 
Representante legal: _____________________________________________________________________ 

Grau de Parentesco:_____________________________ 

CPF/MF - ____________________________-______ 

Assinatura: ____________________________________________________________ 
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