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ÀS ASSOCIAÇÕES FILIADAS E DEMAIS FILIADOS 

Ref.: Curso e Exame de Grau (Dan) 

 

Informamos que a JKA Brasil, realizará CURSO DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA (CURSO 

DE ATUALIZAÇÃO PARA ATLETAS, INSTRUTORES, EXAMINADORES, ARBITROS e EXAME 

de GRAU nos dias 28, 29 e 30 de maio de 2021.  

O curso no dia 28 de maio de 2021 será somente para faixas marrom e preta 1º Dan e 

acima (p/ árbitros e professores responsáveis por clube e academias) e os dias 29 e 30 de maio 

de 2021 será aberto a todos os praticantes (faixas coloridas e graduados). O curso será 

ministrado pelo Mestre Yoshizo Machida. 

 

LOCAL 

 

Endereço: Trecho 01 Lotes 1/2A e 1/2B, SCEN Trecho 1 - Asa Norte, Brasília – DF                    
CEP: 70800-200 
Site: http://www.clubedaaeronauticadf.org.br/ 
Link Google Maps: https://goo.gl/maps/62eq9S5iaEJP2b68A 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Estudo para árbitros. 

2) Prática: Kihon, Kata e Kumite.  

3) Exame de Grau: pela JKA será feito exame até 3o. grau. 

 

CRONOGRAMA 

Sexta – 28/05 
• 15h às 17h: Treino para Faixas Marrons e Pretas 

• 17h às 18h: Treino para os faixas pretas acima de 4º Dan  

Sábado – 29/05 
• 9h30 às 11h30: Treino para Todas as Graduações 

• 15h às 17h30: Treino para Todas as Graduações  

Domingo – 30/05 
• 9h às 10h30: Treino para Todas as Graduações  

• 11h: Exame de Grau 

 

  

http://www.clubedaaeronauticadf.org.br/
https://goo.gl/maps/62eq9S5iaEJP2b68A
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INSCRIÇÕES: 

Valores 

CURSO: Todos os dias – de sexta a domingo 

• Filiado: R$ 200,00 – até o dia 21 de maio 
 

• Não filiado: R$ 290,00 – até o dia 21 de maio 
 

• Sócios Clube Aeronáutica: R$ 160,00 – até o dia 21 de maio 
 

 

CURSO: Somente sábado e domingo 

• Filiado: R$ 170,00 – até o dia 21 de maio 
                          

• Não filiado: R$ 260,00 – até o dia 21 de maio 
 

• Sócios Clube Aeronáutica: R$ 130,00 – até o dia 21 de maio 
 

Prazos • EXAME E CURSO: 21 de maio de 2021 

 

• Os Faixas Pretas que forem 4º Grau ou acima registrados oficialmente pela JKA e que estiverem em 

dia com o pagamento das anuidades, estarão isentos da taxa de inscrição do curso, mas deverão 
inscrever no mínimo 4 alunos para o referido curso. 

• Obs: De acordo com a última reunião do Shihan Kai e diretoria (Campeonato Brasileiro JKA 2019) os 
candidatos ao exame de Grau deverão apresentar no ato do exame, pelo menos 02 (dois) Diplomas de 
Cursos Oficiais das JKABRASIL e/ou Cursos com Chancela da mesma nos 2 (dois) últimos anos (um curso 
por ano) ou 3 (três) cursos oficiais no último ano. 
 

Taxa única de inscrição para o EXAME DE GRAU: 

• 1º Dan – R$ 260,00 / 2º Dan – R$ 280,00 / 3º Dan – R$ 340,00 

 

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 
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Tempo de Carência EXAME DE GRAU JKA: 

 

GRADUAÇÃO TEMPO DE CARÊNCIA IDADE MINIMA 

1º. Dan 2 anos de Marrom 12 anos 

2º. Dan 2 anos de 1º.Dan 22 anos 

3º. Dan 3 anos de 2º. Dan 26 anos 

 

Exame de Dan: em anexo segue sequência para os exames de Dan. Informamos que é 

uma base e poderá haverá alterações. 

 

IMPORTANTE: Lembramos que conforme deliberado em reunião, os alunos que fizerem Exame para 1º Dan 
deverão apresentar os originais dos Certificados de Kyu da 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 JKA. Aqueles alunos que forem fazer exame e não 
tiverem os referidos Certificados e Diplomas deverão solicitar com antecedência junto à JKA BRASIL. A 
solicitação dos certificados deverá ser feita até o dia 20 de maio. O candidato ao exame necessita trazer uma            
“Carta de Autorização” do Professor, preferencialmente 5º Dan acima com diploma da JKA, para realizar o 
exame conforme modelo em anexo.  
 
OBS: 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 três vezes, com cheques. 
 

As inscrições deverão ser feitas até o dia 21 de maio de 2021 preferencialmente através do link: 

https://forms.gle/xv6EHpPUcZB5L69f6 As referidas taxas deverão ser depositadas na conta da JKA Brasil 
(Banco Bradesco, agência 1445, conta 22475-8, CNPJ- 02.977.768/0001-45). 
 

ATENÇÃO AOS PRAZOS DE INSCRIÇÃO 
 

EXAME E CURSO: 21 de maio de 2021 

 
  

ATENÇÃO: 
 

1) Devido aos protocolos de saúde relacionados a pandemia da Covid-19, 
serão disponibilizadas apenas 50 vagas.  

2) Não haverá alteração neste número para respeitar os atos publicados 
pelo Governo do Distrito Federal. 

3) Não será permitida a presença de público no local do evento, apenas os 
participantes poderão adentrar o clube e o salão do curso. 

https://forms.gle/xv6EHpPUcZB5L69f6
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PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA 

Recursos e Meios 

Acesso ao Local O acesso ao local (salão) será feito por via única, com a seguinte normatização: 

- Aferição de temperatura corporal por meio de termômetro digital para cada período de 

atividade do evento; 

- Uso obrigatório de máscaras que serão providenciadas pelos próprios participantes; 

- Tapete sanitizante com controle e limpeza; 

- Álcool 70º líquido e em gel nos locais de acesso em 3 pontos de apoio do ginásio; 

- Marcação no piso com fita demarcatória específica, com distanciamento mínimo 

recomentado pelos órgãos de saúde; 

 

OBS:  

1) será proibido o acesso de qualquer participante ao local caso a temperatura aferida 

seja superior a 37,3º C, independente do período ou momento em que seja aferida. 

Na impossibilidade de acesso do participante, não haverá estorno de qualquer valor 

de inscrição ou reembolso de custos envolvendo transporte, alimentação, 

hospedagem ou atendimento médico advindo da Covid-19. 

2) Os participantes que desrespeitarem os protocolos de segurança serão advertidos 

pela equipe de gestão do evento. As advertências serão notificadas verbalmente. 

Aqueles que reincidirem, na 3ª advertência serão removidos do local, sem direito 

a retorno ou participação e não haverá reembolso ou estorno de qualquer valor. 

Atividades Sobre as atividades a serem desenvolvidas: 

- Não haverá contato físico, qualquer prática que envolva rodízio ou interação física; 

- Haverá a restrição de aglomerações ou qualquer forma de contato durante qualquer 

momento do evento; 

- As atividades de segurança serão monitoradas e supervisionadas por equipe de apoio; 

Espaços comuns Para os espaços físicos comuns a todos os participantes externos (Não Sócios): 

- Não haverá uso de chuveiros ou vestiários, os participantes já devem acessar ao local 

devidamente uniformizados; 

- Não haverá uso de bebedouros, o fornecimento de água será apenas individual e por 

garrafas plásticas providenciadas pelos próprios participantes ou em comércio local; 

- Os espaços terão os comunicados e avisos específicos sobre os cuidados acerca do uso 

obrigatório de máscara, importância da higienização das mãos e pés, e demais orientações 

sobre os cuidados e ações preventivas sobre a Covid-19; 
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Contamos com a presença e colaboração de todos. 

 

Atenciosamente; 

 

                                                        
        Yoshizo Machida 
         Presidente JKA Brasil 
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HOSPEDAGEM  
 

SUGESTÕES DE HOTÉIS – Setor Hoteleiro – Brasília/DF 

No. Hotel Acomodações Valores / Diárias 

01 Hotel Golden Tulip 
SHTN Trecho 1 - Asa Norte, Brasília - DF, 70800-200 
Site: http://www.goldentulipbrasiliaalvorada.com/ 
+556134298000 
Google Maps: https://goo.gl/maps/wuVGLSkQhyWYSmC39 

Quarto Duplo (2 camas de 
solteiro) 

R$ 270,00 

Quarto com 1 Cama Queen R$ 270,00 

02 Mercure Brasília Lider  
Shn Qd 5 Bloco I - Asa Norte  (Google Maps) 
Tel: (61) 3426-4000 
Site: https://all.accor.com/hotel/3627/index.pt-
br.shtml?dateIn=2020-12-
11&nights=2&compositions=2&stayplus=false#origin=accor 

 

Quarto Classic com 2 Camas 
de Solteiro 

R$ 199,10 

Quarto Standard com 1 cama 
Queen Size 

R$ 241,60 

03 Nobile Suites 

Setor hoteleiro Norte, Quadra 04, Bloco B, Brasilia Asa 
Norte, Brasilia, 70704-000, Brasil (Google Maps) 
Te: (61) 3044-4001 
reservas.nsm@nobilehoteis.com.br 
Site: https://www.nobilehoteis.com.br/hoteis/nobile-suites-
monumental/  

Superior Twin 

 
R$ 180 

Superior Queen R$ 180 

04 Comfort Suites Brasília 

SHN Q. 4 Bloco D - Asa Norte, Brasília - DF, 70710-934 
(Google Maps) 

Tel : (61) 3424-6000 

Site: https://www.atlanticahotels.com.br/hotel/comfort-suites-
brasilia/ 

Suíte Executiva Twin R$ 195,07 

Superior Queen R$ 152,24 

▪ OBS: 
o Os valores referem-se aos orçamentos realizados no período de 06/05 e podem sofrer alteração 

pela gerência dos hotéis. As reservas são de responsabilidade dos participantes. Para todas as 
hospedagens há taxas de serviços adicionais diferentes que podem incidir entre 5 e 15% sobre o 
valor de hospedagem, certifique-se destes valores ao efetuar a reserva. 

o Devido as restrições da pandemia da Covid-19, os participantes devem confirmar a disponibilidade 
do serviço do café da manhã no período escolhido para o hotel de sua preferência. 

o O transporte será de responsabilidade do participante. 
o O Setor Hoteleiro Norte e Sul ficam próximos a: Rodoviária do Plano Piloto, Shoppings (Conjunto 

Nacional, Venâncio e Brasília), supermercados, Esplanada dos Ministérios e alguns pontos 
turísticos do DF (Catedral, Museu Nacional, Biblioteca Nacional dentre outros).  

o ATENÇÃO: Aqueles que vierem com transporte particular, sugerimos cautela em objetos deixados 
dentro dos automóveis, principalmente na área hoteleira.  

 
  

http://www.goldentulipbrasiliaalvorada.com/
https://goo.gl/maps/wuVGLSkQhyWYSmC39
https://g.page/Mercurebrasilia?share
https://all.accor.com/hotel/3627/index.pt-br.shtml?dateIn=2020-12-11&nights=2&compositions=2&stayplus=false#origin=accor
https://all.accor.com/hotel/3627/index.pt-br.shtml?dateIn=2020-12-11&nights=2&compositions=2&stayplus=false#origin=accor
https://all.accor.com/hotel/3627/index.pt-br.shtml?dateIn=2020-12-11&nights=2&compositions=2&stayplus=false#origin=accor
https://goo.gl/maps/WqHN8afphUUhPNaE6
mailto:reservas.nsm@nobilehoteis.com.br
https://www.nobilehoteis.com.br/hoteis/nobile-suites-monumental/
https://www.nobilehoteis.com.br/hoteis/nobile-suites-monumental/
https://goo.gl/maps/MJsuMDJKoGjLA7Th7
https://www.atlanticahotels.com.br/hotel/comfort-suites-brasilia/
https://www.atlanticahotels.com.br/hotel/comfort-suites-brasilia/
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INSCRIÇÕES: 
 

• Via Google Forms: https://forms.gle/xv6EHpPUcZB5L69f6  

• Para acessar o formulário, basta ler o QR-Code abaixo com a câmera do seu 
smartphone: 

 

  
 
 
 
OBS: As referidas taxas deverão ser depositadas na conta da JKA (Banco Bradesco – 

agência 1445-1; c/c 22475-8; CNPJ 02977768/0001-45) ou pagas diretamente a JKA Brasil. 

https://forms.gle/xv6EHpPUcZB5L69f6

