
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO: 

Federação Paulista de Judô 

 

DATA E LOCAL DO EVENTO: 

DATA: de 15 de julho à 30 de julho de 2022. 

LOCAL: Plataforma FPJ – https://credenciamento.fpj.com.br/login 
   

CONTATOS: 

Federação Paulista de Judô 

E-mail: credenciamentotecnico@fpj.com.br 

PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO: 

Para participar do Credenciamento os técnicos deverão portar a faixa preta e 

serem maiores de 18(dezoito) anos. Os Técnicos deverão realizar a inscrição 

no link abaixo de 04 a 11 de julho de 2022, anexando o comprovante de 

depósito da taxa de inscrição: 

 

https://forms.gle/1zTgYTJZXE7zS2ft8 
 

PALESTRANTES: 

 MARCO AURÉLIO UCHIDA – Regulamentos 2022 

 OSWALDO HATIRO OGAWA – Ki-Hon – Fundamentos do Judô 

 FLORIANO P. DE ALMEIDA NETO – Transição Base       Alto Rendimento 

 TAKESHI YOKOTI – Regras Ciclo Paris 2024 

 REPRESENTANTE DO CREF 

TAXA: 

Será cobrada uma taxa no valor de R$ 70,00 (setenta reais) a ser paga via 

depósito bancário para a conta abaixo ou via PIX: 

 

Federação Paulista de Judô 
Banco Bradesco 
Agência: 1195 

Conta corrente: 0805-2 
CNPJ: 62.348.875/0001-36 

Chave PIX 
 

Federação Paulista de Judô 
CNPJ: 62.348.875/0001-36 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 O Credenciamento Técnico 2022 será realizado em duas janelas: 

o Fevereiro  

o Julho. 

 Será realizada uma avalição on-line após as palestras, caso 

reprovado, o técnico terá direito a mais uma oportunidade. 

Reprovando pela segunda vez, terá que aguardar a próxima janela; 

 Caso o Técnico não seja aprovado ou não realize o 

Credenciamento na primeira janela, poderá realizar na segunda. 

Obs. Os técnicos reprovados não poderão atuar nos eventos 

da F.P.JUDÔ. 

 Os técnicos receberão o crachá a partir da Copa São Paulo 

Aspirante; 

 Os técnicos deverão estar com a anuidade 2022 quite para 

receberem seu crachá; 

 Técnicos de outros Estados que queiram atuar no Estado de São 

Paulo, deverão: 

o Enviar para secretaria da F.P.JUDÔ uma autorização da sua 

Federação de Origem; 

o Pagar a taxa referente a anuidade da F.P.JUDÔ 2022; 

o Realizar a inscrição através do link e pagar a taxa referente 

ao Credenciamento. 

o Realizar o Credenciamento e avaliação. 

 Os técnicos que já realizaram o credenciamento no inicio do ano e 

irão realizar novamente não pagarão a taxa de inscrição e deverão 

enviar e mail para ikeda@fpj.com.br. 

 
 

São Paulo, 27 de julho de 2022. 
 

Alessandro Panitz Puglia 
Presidente da Federação Paulista de Judô 


