Associação de Aikido, Jodo
e outras Artes Marciais do
Centro-oeste.

Edital de Avaliação de Faixa de Aikido – Junho de 2019.
A Aizenkai - Associação de Aikido, Jodo e outras Artes Marciais do Centro-oeste - torna
público o edital da Primeira Avaliação de Faixa de 2019, para a promoção de graduação de
Aikido.
Este edital contém as regras e orientações básicas para a realização da avaliação, destinada
aos praticantes de Aikido vinculados à Aizenkai.
1 – Requisitos para participação
1.1. Para participar da avaliação o praticante deverá atender aos seguintes requisitos:
a) Ter sido convidado pelo professor a quem é diretamente vinculado;
b) Cumprir o período de carência e a quantidade mínima de aulas estabelecidos no
Programa de Avaliação de Faixa ou no Programa de Avaliação de Faixa Infanto-juvenil
(para menores de 15 anos);
c) Ter idade mínima requerida para a graduação pretendida, até a data de realização da
avaliação e;
d) Se menor de 15 anos, ler e concordar com as disposições adicionais constantes das
Regras para graduação infanto-juvenil;
e) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição, conforme o descrito no item 4 deste edital;
f) Estar em dia com as contribuições mensais de seu dojo;
g) Estar regularmente cadastrado na Aizenkai (Caso ainda não tenha feito o cadastro,
acessar http://goo.gl/forms/1Jct0DxWXE).
2 – Data, horário e local de realização1
2.1. A Primeira Avaliação de Faixa de Aikido - 2019 será realizada no dia 15/06/2019, às
8h30min, no Dojo do Centro Olímpico da Universidade de Brasília.
3 – Inscrições
3.1. A inscrição deverá ser solicitada por meio do preenchimento do formulário disponível no
endereço http://www.aizenkai.org/exames.html.
3.2. O período para realização das inscrições é de 26/05/2019 a 09/06/2019.
3.3. Após solicitar inscrição, o praticante deverá consultar a Relação Prévia de Inscritos, que
será disponibilizada no site da Associação no dia 11/06/2019, para verificar se sua inscrição
foi confirmada.

1 Local da avaliação sujeito a alterações.

Associação de Aikido, Jodo
e outras Artes Marciais do
Centro-oeste.
3.4. Caso tenha solicitado inscrição, mas seu nome não conste da Relação Prévia de
Inscritos, o praticante deverá encaminhar mensagem com todos os dados solicitados no
formulário de inscrição para o e-mail exame@aizenkai.org, até o dia 12/06/2019, relatando
o problema.
3.5. No dia 13/06/2019, será divulgada a Relação Definitiva de Inscritos.
3.6. Após o período estipulado neste edital, dia 09/06/2019, somente serão apreciadas
solicitações de inscrições que forem feitas pelo professor do praticante, encaminhando
mensagem para o e-mail exame@aizenkai.org, em que conste justificativa para o atraso na
solicitação.
4 – Taxa de inscrição
4.1. Para participar da avaliação, o praticante deverá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição, conforme valores estipulados na tabela a seguir:
AVALIAÇÃO INFANTO-JUVENIL
(praticantes com até de 14 anos)
FAIXA - VALOR (R$)
8º Kyu – Faixa Cinza 1 – R$ 75,00
8º Kyu – Faixa Cinza 2 – R$ 75,00
7º Kyu – Faixa Azul Clara 1 – R$ 80,00
7º Kyu – Faixa Azul Clara 2 – R$ 80,00
6º Kyu – Faixa Azul Escura 1 – R$ 85,00
6º Kyu – Faixa Azul Escura 2 – R$ 85,00
5º Kyu – Faixa Amarela 1 – R$ 90,00
5º Kyu – Faixa Amarela 2 – R$ 90,00
4º Kyu – Faixa Laranja 1 – R$ 95,00
4º Kyu – Faixa Laranja 2 – R$ 95,00
3º Kyu – Faixa Verde 1 – R$ 100,00
3º Kyu – Faixa Verde 2 – R$ 100,00
AVALIAÇÃO ADULTO
(maiores de 15 anos)
FAIXA - VALOR (R$)
7º Kyu – Faixa Azul Clara – R$ 80,00
6º Kyu – Faixa Azul Escura – R$ 85,00
5º Kyu – Faixa Amarela – R$ 90,00
4º Kyu – Faixa Laranja – R$ 95,00
3º Kyu – Faixa Verde - R$ 100,00
2º Kyu – Faixa Roxa – R$ 110,00
1º Kyu – Faixa Marrom – R$ 160,00
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1º Dan - Shodan – R$ 180,00 + ¥ 20.000
2º Dan - Nidan – R$ 200,00 + ¥ 21.000
3º Dan - Sandan – R$ 300,00 + ¥ 31.500
4º Dan - Yondan – R$ 400,00 + ¥ 42.000
4.2. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito de duas formas:
a) No dia da avaliação, em cheque ou dinheiro;
b) Antes da data da avaliação, por transferência ou depósito bancário, na conta da Aizenkai
(BANCO: Banco do Brasil; AGÊNCIA: 3413-4; CONTA CORRENTE: 26557-8; CLIENTE:
Associação de Aikido, Jodo e outras Artes Marciais do Centro-oeste, CNPJ: 11.224.519/000170).
4.3. Na hipótese de o pagamento ter sido realizado por meio de transferência ou depósito
bancário, o praticante deverá levar o respectivo comprovante e entregá-lo, no dia da
avaliação.
5. Procedimentos prévios e ordem de realização da avaliação
5.1. O avaliando deverá chegar ao local com antecedência mínima que lhe permita fazer o
check-in, trocar de roupa e realizar aquecimento, sem comprometer o horário de início da
avaliação.
5.2. A avaliação terá início pelas faixas de menor graduação - cinza, azul clara, azul escura,
amarela e assim sucessivamente -, sem repetição de avaliação para a graduação já examinada.
5.3. Para a avaliação, os praticantes serão divididos em grupos, conforme sua faixa atual.
5.4. Caso necessário, poderá ser solicitada a permanência de praticantes que já tenham sido
avaliados para atuarem como Uke, nas avaliações de outras faixas.
5.5. Os avaliandos deverão levar bastão e espada, caso seu Programa de Avaliação contenha
movimentos com essas armas.
5.6. Não será permitida a presença de acompanhantes ou visitantes no Dojo para assistirem às
avaliações, salvo nos casos de avaliação infanto-juvenil, quando poderão permanecer pais
e/ou responsáveis.
6 - Disposições gerais e complementares
6.1. O resultado da avaliação será divulgado no site da Aizenkai, na semana seguinte à sua
data de realização.
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6.2. Em caso de aprovação, para graduações de kyu (até faixa marrom), será emitido
certificado de graduação, pela própria Associação, que será entregue ao praticante no
primeiro treino mensal subsequente à data de realização da avaliação ou diretamente, pelo
professor, nos respectivos dojos.
6.3. No verso do certificado de que trata o subitem 6.2, constará histórico de aprovações em
avaliações anteriores, com os dados fornecidos pelo praticante no formulário de inscrição ou
por meio de cadastramento realizado anteriormente.
6.4. Caso esses dados não sejam informados no ato da inscrição e o praticante não tenha
efetuado cadastro, o verso do certificado conterá somente aquelas informações que constem
do banco de dados da Associação.
6.5. Os aprovados para as graduações a partir de Shodan (faixa preta - 1º Dan) deverão
preencher formulários próprios da Aikikai para emissão do certificado da graduação obtida.
6.6. Em caso de dúvidas, o praticante deverá procurar seu professor ou enviar e-mail para
exame@aizenkai.org.
6.7. Situações não previstas neste edital serão resolvidas pela Aizenkai, em conjunto com os
professores vinculados.
Brasília, 15 de maio de 2019.
Aizenkai - Associação de Aikido, Jodo e outras Artes Marciais do Centro-oeste.

