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EXAME DE GRADUAÇÃO - 2018 
EXIGÊNCIAS - CBJ / FAJ:  

GRADUAÇÃO 
PRETENDIDA 

IDADE 
MINÍMA  

Carência na Graduação Anterior 

1º DAN 16 Anos 1 ano para competidor e 2 para não competidor 
2º DAN 20 Anos 4 anos e 5 para não competidor 
3º DAN 25 Anos 5 anos e 6 para não competidor 
4º DAN 31 Anos 6 anos e 7 para não competidor 
5º DAN 37 anos 6 anos e 7 para não competidor 

CUSTAS: 
CANDIDATO A VALOR TOTAL PLANO PAGAMENTO 

1º DAN 1.000,00 

1x  1.000,00 
2x  500,00  
3x  335,00 
4x 255,00 
5x 205,00 
6x 175,00 
7x 155,00 
8x 135,00 

+2º DAN 1.200,00 

1x  1.200,00 
2x  600,00  
3x  405,00  
4 x 305,00 
5x 245,00 
6x 205,00 
7x 180,00 
8x 160,00 

OBS: Os módulos de capacitação deverão ser pagos até 05 dias antes de cada módulo – Valor 
R$ 50,00 (cinquenta reais) por módulo. Os valores dos módulos estão fora das custas do exame. 
Notas: 
1- Local e data do Exame: CT da FAJ – Ciosp do Congós - Macapá-AP, 24 de novembro de 2018; 
2- Só poderão realizar o exame os atletas e graduados dos clubes e associações que estiverem em 
dias com suas obrigações estatutárias, federados no mínimo há um ano e atuantes em seus clubes; 
3- Os candidatos deverão obrigatoriamente participar dos cursos e treinamentos realizados pelo 
departamento técnico e de arbitragem; 
4 - Pagamentos parcelados serão feitos através de depósito bancário na conta da FAJ; 
5 – De posse do comprovante do pagamento da 1ª parcela, o candidato deverá solicitar à FAJ o seu 
material para estudo. 
6 – Os candidatos inscritos deverão participar de 80% dos eventos constantes no Calendário Técnico 
2018 na condição de mesário, árbitro, auxiliar e atleta. 
7 - Os candidatos inscritos deverão participar de 80% dos treinamentos técnicos, módulos de 
treinamento para o exame na condição de participante, instrutor e auxiliar. 
8- PRAZO FINAL PARA INSCRIÇÃO: 10 de março de 2018.  

EXIGÊNCIAS CONFORME REGULAMENTO DE PROMOÇÕES DE FAIXAS DA CBJ. 
- FAIXA PRETA 1º GRAU (SHODAN) 
a) Idade mínima: - 16 (dezesseis) anos. 
b) Carência: - 1 (um) ano de registro como Faixa Marrom na Federação e CBJ, para competidor. 
- 2 (dois) anos de registro como Faixa Marrom na Federação e CBJ, para não competidor. 
c) Provas Teóricas: 
- Histórico, filosofia, ética e disciplina. 
- Atualidades. 
- Divisão e classificação das técnicas. 



 
- Ortografia do vocabulário técnico. 
- Descrição escrita sobre Nague no Kata. 
d) Provas Práticas: 
- Nague no Kata – (Três partes) – Te Waza, Koshi Waza e Ashi Waza 
- Naguewaza 
- Renrakuwaza 
- Kaeshiwaza 
- Katamewaza 
- Apresentação prática de arbitragem. 
e) Histórico Competitivo: 
- Para candidatos até 35 (trinta e cinco) anos é indispensável, a apresentação do histórico 
competitivo, no curriculo encaminhado à Federação Estadual no ato da inscrição. 
- Para candidatos acima de 35 (trinta e cinco) anos é opcional, a apresentação do histórico 
competitivo. 
 
- FAIXA PRETA 2º GRAU (NIDAN) 
a) Idade mínima: 20 (vinte) anos. 
b) Carência: 4 (quatro) anos de registro como Faixa Preta 1º Grau na Federação e CBJ, para 
competidor. 
5 (cinco) anos de registro como Faixa Preta 1º Grau na Federação e CBJ, para não competidor. 
c) Provas Teóricas: 
- Descrição escrita sobre Katame no Kata. 
d) Provas Práticas: 
- Katame no Kata – (Primeira parte) – Ossaewaza 
- Nague no Kata- (completo). 
- Atuação como árbitro. 
e) Histórico competitivo: 
- Para candidatos até 35 (trinta e cinco) anos é indispensável, a apresentação do histórico 
competitivo, no curriculo encaminhado à Federação Estadual no ato da inscrição. 
- Para candidatos acima de 35 (trinta e cinco) anos é opcional, a apresentação do histórico 
competitivo. 
 
- FAIXA PRETA 3º GRAU (SANDAN) 
a) Idade mínima: 25 (vinte e cinco) anos. 
b) Carência: 5 (cinco) anos de registro como Faixa Preta 2º Grau na Federação e CBJ, para 
competidor. 
6 (seis) anos de registro como Faixa Preta 2º Grau na Federação e CBJ, para não competidor. 
c) Provas Teóricas: 
- Descrição escrita sobre Ju no Kata. 
- Apresentar noções básicas de organização de eventos. 
d) Provas Práticas: 
- Ju no Kata - (completo) 
- Katame no Kata - (completo) 
- Nague no Kata - (um grupo por sorteio como Tori e Uke) 
e) Histórico competitivo: 
- Para candidatos até 35 (trinta e cinco) anos é indispensável, a apresentação do histórico 
competitivo, no curriculo encaminhado à FederaçãoEstadual no ato da inscrição. 
- Para candidatos acima de 35 (trinta e cinco) anos é opcional, a apresentação do histórico 
competitivo. 
f) Atuação como árbitro. 
 
- FAIXA PRETA 4º GRAU (YONDAN) 
a) Idade mínima: 31 (trinta e um) anos. 
b) Carência: 6 (seis) anos de registro como Faixa Preta 3º Grau na Federação e CBJ, para 
competidor. 
7 (sete) anos de registro como Faixa Preta 3º Grau na Federação e CBJ, para não competidor. 
c) Provas Teóricas: 
- Descrição escrita sobre Kime no Kata. 



 
- Apresentação de organização de eventos 
d) Provas Práticas: 
- Kime no Kata – (completo). 
- Nague no Kata – (um grupo por sorteio como Tori e Uke) 
- Katame no Kata – (um grupo por sorteio como Tori e Uke) 
- Ju no Kata – (um grupo por sorteio como Tori e Uke). 
e) Histórico competitivo: 
- Para candidatos até 35 (trinta e cinco) anos é indispensável, a apresentação do histórico 
competitivo, no curriculo encaminhado à FederaçãoEstadual no ato da inscrição. 
- Para candidatos acima de 35 (trinta e cinco) anos é opcional, a apresentação do histórico 
competitivo. 
f) Atuação como árbitro. 
 
- FAIXA PRETA 5º GRAU (GODAN) 
a) Idade mínima: 37 (trinta e sete) anos. 
b) Tempo de prática: Contado a partir de Shodan, considerando a data a partir de registro na CBJ, 
pelo menos 18 (dezoito) anos de experiência judoistica. 
c) Carência: 6 (seis) anos de registro como Faixa Preta 4º Grau na Federação e CBJ, para 
competidor. 
7 (sete) anos de registro como Faixa Preta 4º Grau na Federação e CBJ, para não competidor. 
d) Provas Teóricas: 
- Descrição escrita sobre Goshinjutsu. 
e) Provas Práticas: 
- Goshinjutsu – (completo - Tori e Uke). 
- Nague no Kata – (um grupo por sorteio, Tori e Uke). 
- Katame no Kata – (um grupo por sorteio, Tori e Uke). 
- Ju no Kata – (um grupo por sorteio, Tori e Uke). 
- Kime no Kata – (um grupo por sorteio, Tori e Uke). 
f) Atividades vivenciadas: 
- Experiência no ensino de Judô; 
- Cursos pedagógicos: 
- Como participante – (Federação, CBJ). 
- Como ministrante – (Federação, CBJ). 
g) Atuação como árbitro. 
 
Pagamento final dia 24 de outubro de 2018 
 
 
DADOS BANCÁRIOS: 
(CX. ECONÔMICA FEDERAL  AGÊNCIA :3102 OP. 003   CONTA CORRENTE:00027-0) 
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