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EDITAL DE REGULAMENTAÇÃO PARA PROMOÇÃO DE DAN EM 2015 

A Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro dá ciência aos filiados 
das normas e procedimentos que regem o processo de outorga de Dan 
em consonância com o estabelecido pela Confederação Brasileira de 
Judô.   

 

 1 - Objetivo  - O presente Edital visa disciplinar, fixar diretrizes e estabelecer normas para os 
estágios de preparação técnica ou módulos para os candidatos  as promoções de Dan. 

 2 - Modalidades - O exame de promoção de Dan atenderá os postulantes que apresentem as 
condições mínimas exigidas pela CBJ e pela FJERJ aos níveis: Shodan, Nidan, Sandan, Yon-dan e 
Godan. 

3 - Inscrições - Somente serão consideradas inscrições regulares, aquelas cujos candidatos 
tenham sido representados pelos seus professores responsáveis (ESTATUTARIAMENTE) na 
reunião a ser realizada pela Diretoria de Cursos em conjunto com a Comissão Estadual de 
Graus. A clínica da comissão de graus será realizada no dia 31/01/2015, no Centro de 

Treinamento da FJERJ (Estr. São Pedro de Alcântara, 2020 – Vila Militar – Deodoro). 

A reunião tem por objetivo informar, para cada nível: 

 1. Condições mínimas exigidas para acesso ao processo de promoção de Dan 
(Pré-Exame), para todos os níveis, para candidatos à promoção a Shodan, Nidan, Sandan, 
Yondan e Godan  

2. Apresentar aos professores a estrutura dos módulos e os conteúdos a serem 
cobrados para cada nível do exame, para que estes informem aos candidatos;  

3 Frequência mínima exigida; 

 4. Dispensas;  

5. Atestados Médicos;  

6 Formação de Oficiais de Mesa;  

7. Presença dos Oficiais de Mesa;  

8. Quatro fotos recentes no ato da inscrição;  

9. Participação no Campeonato Estadual de Katas; 

10.  Exame Final. 

Importante: pedidos de esclarecimentos junto à Diretoria de Cursos ou à 
Comissão Estadual de Graus, somente serão acolhidos se solicitados pelo professor 
responsável segundo essa relação tutorial. 

3.1 - Tendo em vista a estrutura do regulamento para a promoção de Dan e o calendário da 
FJERJ para 2015, A Coordenação da Comissão Estadual de Graus, prestará os esclarecimentos 
necessários durante o seminário de credenciamento técnico.  
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3.2 - O candidato à promoção de Dan, filiado à agremiação federada à FJERJ, que não tenha o 
professor responsável com a graduação mínima exigida, ou seja, a graduação superior à do 
candidato para regularizar a sua inscrição no processo de exame para promoção, poderá 
solicitar a outro professor, de outra agremiação federada à FJERJ e com graduação 
reconhecida por esta e pela CBJ, que assine os respectivos formulários e compareça às 
reuniões programadas, para dessa forma atender a essa exigência. 

4. Pré-exame – Fica estabelecido, que o Pré-exame ao qual todos os candidatos devem ser 
submetidos para acesso ao processo de promoção de Dan de 2015 ocorrerá em três momento 
distintos a saber:  

1º Pré-exame – Evento isolado, em data anterior ao 1º Módulo.  

2º Pré-exame – Durante a realização do 1º Módulo.  ( 2ª  oportunidade para os candidatos 
ingressarem no processo de promoção de Dan e mais uma chance para aqueles que não 
tenham alcançado aprovação o 1º Pré-exame). 
3º Pré-exame- Durante a realização do 2º Módulo. ( última mais uma oportunidade para os 
candidatos ingressarem no processo de promoção de Dan e mais uma chance para aqueles 
que não tenham alcançado aprovação o 2º Pré-exame). 

 

4.1 - O programa do Pré-exame correspondente seguira as normatizações da Comissão 
Estadual de Graus. Assim sendo, os candidatos devem orientar-se pela tabela abaixo. 

 

 

 

 

 

 

4.2 - Haverá ênfase na verificação dos conhecimentos e habilidades dos candidatos por ocasião 
do pré-exame, principalmente no tocante ao Judo-no-Kihon, Nage-waza, Katame-waza e Katas, 
quando será solicitada a demonstração das técnicas de acordo com a tabela abaixo. 

  1º DAN 2º DAN 3º DAN 4º DAN 5º DAN 

JU
D

Ô
 N

O
 K

IH
O

N
 

REIHO ARG / DEM ARG / DEM -- -- -- 

SHISEI ARG / DEM ARG / DEM -- -- -- 

SHINTAI ARG / DEM ARG / DEM -- -- -- 

KUMIKATA ARG / DEM ARG / DEM -- -- -- 

TAI SABAKI ARG / DEM ARG / DEM -- -- -- 

CHIKARA NO YOHO ARG / DEM ARG / DEM -- -- -- 

NOGARE KATA ARG / DEM ARG / DEM -- -- -- 

FUSEGI ARG / DEM ARG / DEM -- -- -- 

N
A

G
E 

W
A

ZA
 

SUTEMI WAZA 6 TÉCNICAS 10 TÉCNICAS 12 TÉCNICAS TODAS TODAS 

ASHI WAZA 6 TÉCNICAS 10 TÉCNICAS 12 TÉCNICAS TODAS TODAS 

KOSHI WAZA 6 TÉCNICAS 10 TÉCNICAS 12 TÉCNICAS TODAS TODAS 

TE WAZA 6 TÉCNICAS 10 TÉCNICAS 12 TÉCNICAS TODAS TODAS 

KAESHI WAZA 5 TÉCNICAS 7 TÉCNICAS 9 TÉCNICAS 11 TÉCNICAS 13 TÉCNICAS 

Graduação atual Graduação pretendida Conteúdo referência 

1°Dan 2°Dan 1°Dan 

2°Dan 3°Dan 2°Dan 

3°Dan 4°Dan 3°Dan 

4°Dan 5°Dan 4°Dan 
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REN RAKUHENKA 

WAZA 

5 TÉCNICAS 6 

NIDAN 

3 

SANDAN 

8 

NIDAN 

5 

SANDAN 

10 

NIDAN 

7 

SANDAN 

10 

NIDAN 

10 

SANDAN 

K
A

TA
M

E 
W

A
ZA

 OSSAE KOMI WAZA 6 TÉCNICAS 10 TÉCNICAS TODAS TODAS TODAS 

SHIME WAZA 6 TÉCNICAS 10 TÉCNICAS TODAS TODAS TODAS 

KANSETSU WAZA 6 TÉCNICAS 10 TÉCNICAS TODAS TODAS TODAS 

K
A

TA
S 

NAGE NO KATA -- TORI  (Três partes) – 
Te Waza, Koshi Waza e 

Ashi Waza 

COMPLETO COMPLETO 
(um grupo por sorteio 

como Tori e Uke) 

KATAME NO KATA -- -- (Primeira parte) – 
Ossaewaza 

COMPLETO (um grupo por 
sorteio como Tori e 
Uke) 

JU NO KATA -- -- -- um grupo por sorteio 
como Tori e Uke 

(um grupo por 
sorteio como Tori e 
Uke) 

KIME NO KATA -- -- -- -- COMPLETO 

KODOKAN GOSHINJITSU -- -- -- -- -- 

Legenda ARG. Arguição  e DEM. demonstração 

4.2 - Candidatos a promoção para os níveis Shodan, Nidan, Sandan, Yondan e Godan deverão, 
no ano em que irão prestar exame: 

a. Se inscrever com a autorização do professor de sua agremiação, que deverá estar 
com a sua situação regularizada na FJERJ e CBJ; 

b. Concordar e aceitar, sem restrições com as normas do presente Edital; 

c. Ter carência para promoção no ato da inscrição, e sendo necessário estar com as 7 
(sete) últimas anuidades da FJERJ e 4 (quatro) últimas da CBJ em dia. 

d. Deverão estar em dia com suas anuidades (FJERJ e CBJ) pelo tempo mínimo da 
carência correspondente a promoção desejada; 

e. Freqüentar integralmente todos os módulos da Federação de Judô do Estado do 
Rio de Janeiro, podendo ter apenas uma falta. 

4.3 – O candidato que não atinja no pré-exame, como conceito geral, no mínimo o nível A 
(apto), estará impedido de prosseguir no processo de preparação para o exame de promoção 
de Dan de 2015. Caso isso ocorra em algum momento, o interessado deve proceder conforme 
informado no nº 4 do presente Edital.   

5 - Processo de avaliação e acompanhamento - Durante a atuação nos estágios de preparação 
técnica ou módulos, todo candidato será submetido a avaliações diagnósticas, oportunidade 
em que serão atribuídos, de acordo com o seu desempenho, os conceitos: (MB - Muito Bom, B 
- Bom, R - Regular, I - Insuficiente e NA - Não Avaliado). Cabe salientar que todos os 
participantes, de cada um dos cinco estágios de preparação técnica ou módulos, receberão da 
Comissão Estadual de Graus, tendo por referência o seu desempenho, um Conceito Geral, que 
em última análise representa em síntese a proficiência técnica/prática demonstrada por cada 
candidato. 

5.1 - Somente será permitida a participação no Exame Final, ao candidato que tenha recebido 
conceito relativo ao seu desempenho prático em pelo menos três dos cinco módulos. Nessa 
circunstância excepcional fica condicionado que o mesmo tenha apresentado ao conselho de 
acompanhamento da Comissão Estadual de Graus, as comprovações que justifiquem não 
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haver avaliação prática em, um ou dois Módulos. Quando, por qualquer motivo, o candidato 
ficar impedido de participar das atividades práticas, lhe será atribuído o conceito NA – Não 
Avaliado. 

5.2 - O candidato que incorrer nas situações apresentadas a seguir estará impedido de prestar 
o exame final em 2015: 

a. Não atender aos mínimos essenciais estabelecidos no Regulamento Para o Quadro de 
Oficiais de Mesa 2015 no tocante aos seus aspectos qualitativos e quantitativos; 

b. Não obter presença em pelo menos quatro módulos, havendo tolerância para um e 
apenas um NA (não avaliado);  

c. Estar com impedimento de ordem médica ou outros em mais de um Módulo; 

d. Não participar de todas as avaliações do seu respectivo programa; 

e. Não entregar o formulário de Exame com parecer e assinatura do professor 
responsável dentro do prazo. 

f. Não ter quitado integralmente o valor referente a taxa do Exame final. 

5.3 - O candidato que alcançar as condições exigidas para prestar o Exame Final, mas que 
esteja impedido fisicamente de participar plenamente da referida avaliação, terá a sua prova 
final transferida para o 1º estágio de preparação técnica ou módulo Módulo do ano de 2016. 

5.4 - Os candidatos ao 1º Dan deverão, obrigatoriamente, atender às determinações do 
Regulamento para o Quadro de Oficiais de Mesa.   

5.5 - O não cumprimento integral ao Regulamento de Promoção de Dan de 2015, assim como 
no Regulamento para o Quadro de Oficiais de Mesa da FJERJ, acarretará a não homologação 
do exame. 

6 - Das Disposições Finais  - Os casos omissos do presente regulamento serão submetidos à 
decisão do Presidente da FJERJ e, na sua ausência ao Vice-Presidente, a quem cabe julgar os 
fatos que venham surgir. 

Art. 9º - O Regulamento de Promoção de Dan da FJERJ está em consonância com às 
normatizações estabelecidas pela Confederação Brasileira de Judô, sobre esta matéria. 
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Será condição básica inicial para a participação no Pré-Exame, que por sua vez é pré-
requisito para que o candidato inicie sua participação nos estágios de preparação 
técnica ou módulos que este concorde sem restrições com o estabelecido no 
presente Edital. Para tal, faz-se necessária a entrega no ato da sua inscrição já no 
Pré-Exame do Termo de Concordância apresentado a seguir. 
 

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO(A) CANDIDATO(A) 
 
 
 

 
Eu,_________________________________________________________, 

filiado(a) a Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro sob o 

número,_________________, através do________________________ 

(clube ou agremiação), candidato ao_______ DAN, estou ciente e de 

acordo com o  conteúdo do EDITAL DE REGULAMENTAÇÃO PARA A 

PROMOÇÃO DE GRAUS 2015, assim como os seus anexos (Programa 

estabelecido, Calendário, Conteúdo Programático e Tabela de Preços).  

 
Rio de Janeiro,_____de______________de 2015. 

 
 
 
 
 
 
Assinatura do(a) candidato(a)                           Assinatura do Professor(a) 
            ou responsável 
 
    


