
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO: 

 

Federação Paulista de Judô 

 

DATA E LOCAL DO EVENTO: 

 

DATA: Conforme programação 

LOCAL: ambiente virtual www.treinamento.fpj.com.br 
 
 

CONTATOS: 

 

Federação Paulista de Judô 

E-mail: fpj@fpj.com.br 

 

 

PROGRAMAÇÃO: 

 

Módulos online obrigatórios 

Até 20/11/2021 

às 16h 

Período que os módulos estarão 

disponíveis 
www.treinamento.fpj.com.br 

 

Inscrição para exame de graduação 

01/11/2021 
Abertura para recebimento dos 

documentos 

Delegacias Regionais ou 

plataforma 

www.treinamento.fpj.com.br 

20/11/2021 às 

18h 

Encerramento de recebimento de 

documentos 

Delegacias Regionais ou 

plataforma 

www.treinamento.fpj.com.br 

24/11/2021 Data limite de pagamento da taxa Agências bancárias 

 

Exame de Graduação 

01/12/2021 
Abertura da plataforma para envio 

dos vídeos 
www.treinamento.fpj.com.br 

10/12/2021 
Encerramento da plataforma para 

envio dos vídeos 
www.treinamento.fpj.com.br 

mailto:fpj@fpj.com.br


 
 

 

15/12/2021 
Divulgação do resultado do Exame 

de Graduação 
www.fpj.com.br 

 

TAXA: 

 

Conforme tabela de custas da F.P.JUDÔ 

 

O pagamento da taxa será através de link do Mercado Pago enviado para o 

candidato. Forma de pagamento: 

 À vista com 5% de desconto. 

 Parcelamento de até 4 vezes sem juros no cartão. 

DA DOCUMENTAÇÃO E MONTAGEM DO CURRÍCULO: 

Candidato, é de suma de importância que sejam observadas as instruções 

presentes neste artigo, sob pena do indeferimento da inscrição. 

1. O recebimento da documentação poderá ser realizada por duas vias: 

a. Via física (documento impresso) enviado para a Delegacia 

Regional do candidato; 

b. Via digital documento digitalizado enviado pela plataforma 

www.treinamento.fpj.com.br. Neste caso não é necessária a 

assinatura do Delegado Regional. 

2. Para a montagem do currículo são necessários os seguintes 

documentos: 

a. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada; 

b. Termo de cessão de imagem e voz devidamente preenchido e 

assinado; 

c. Termo de uso devidamente preenchido e assinado; 

d. Documentos comprobatórios (certificados, resultados, etc.) de 

participação no quesito ATIVIDADES GERAIS e/ou 

COMPETIÇÕES. 

e. Certificados de participação nos módulos obrigatórios. Caso o 

candidato tenha realizado os módulos na plataforma da 

Federação não é necessário os envios dos certificados. 

f. Pedido de isenção de apresentação do kata, nos casos 

especificados no Regulamento Especial de Exame de Graduação. 

g. Pedido de banca especial, constando laudo comprobatório em 

caso de necessidades especiais. 

 

http://www.treinamento.fpj.com.br/


 
 

 

São Paulo, 29 de outubro de 2021 
Alessandro Panitz Puglia 

Presidente da Federação Paulista de Judô 


