
PROCEDMENTO PARA PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DE YUDANSHA 

Todos aqueles que foram aprovados em exames de Yudansha (1º Dan e superior) devem 

preencher formulários fornecidos pela fundação Aikikai para registro do praticante e 

respectivo diploma. O praticante deve solicitar ao seu instrutor os formulários, que os pegará 

junto à associação para entregar ao praticante.  

Os formulários deverão ser preenchidos ou à mão (Em letra de forma – Não usar letra cursiva) 

ou digitados, e deverão ser assinados pelo aplicante. Após a finalização do preenchimento, os 

formulários deverão ser entregues ao sensei Shikanai, que os enviará para a academia central. 

O nome a ser preenchido deve ser o mesmo em todos os formulários. As datas em todos os 

formulários devem ser preenchidas no formato dia-mês-ano, onde o mês deve ser em inglês. 

(Exemplo: 27-jun-2016) 

O pagamento da taxa de exame deverá ser entregue em ienes para o sensei Shikanai 

juntamente com os formulários preenchidos. Recomenda-se que o praticante entregue, junto 

com os formulários, uma versão de cada formulário não preenchida e assinada no caso de 

haver algum erro não previsto neste documento. Os valores em ienes da taxa de exame são 

mostrados na tabela 1: 

 
Tabela 1: Taxas de Exame 

Graduação Taxa 

1º Dan ¥ 20.000,00 

2º Dan ¥ 21.000,00 

3º Dan ¥ 31.500,00 

4º Dan ¥ 42.000,00 

 

Segue uma breve explicação de cada formulário: 

 Formulário 1 (Form 1): Formulário de promoção de graduação: 

o Este formulário deverá ser preenchido por todos, de 1º Dan e superior; 

o Os aprovados para exame de 2º Dan e superior e que possuem seu passaporte 

de Yudansha devem preencher apenas este formulário; 

o Os aprovados para exame de 1º Dan devem preencher este formulário e os 

formulários 2 e 3. 

 Formulário 2 (Form 2): Formulário de registro na fundação Aikikai: 

o Este formulário deve ser preenchido apenas para quem foi aprovado para 1º 

Dan ou para quem não é registrado na fundação Aikikai. 



o Se por acaso o praticante já for registrado, o preenchimento deste formulário 

não é necessário. 

o Os aprovados para exame de 2º Dan e superior não precisam preencher este 

formulário; 

 Formulário 3 (Form 3): Formulário para emissão do passaporte de Yudansha 

(International Yudansha Book): 

o Os praticantes que não possuírem o passaporte de Yudansha deverão 

preencher este formulário. Quem já possuir o passaporte não precisa 

preencher este formulário; 

o Quem perdeu o passaporte de Yudansha deve usar este formulário para 

solicitar uma segunda via. 

Em cada formulário o nome deverá ser preenchido de acordo com o exemplo mostrado na 

figura 1. O nome nos três formulários deve ser exatamente o mesmo, devendo-se evitar 

acentos ou caracteres especiais (Como cedilha, trema e afins). 

 

Figura 1: Exemplo de preenchimento do nome 

  



PROCEDIMENTO PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 1 

Este formulário é para solicitar a promoção. Todos aqueles que fizerem exames para Yudansha 

deverão preenchê-lo. Este formulário traz duas vias em uma folha. Ambas as vias deverão ser 

preenchidas, onde uma é enviada para a fundação Aikikai e a outra fica com Shikanai sensei. 

Um exemplo deste formulário e de seu preenchimento é dado na figura 2: 

 

Figura 2: Formulário 1 

Cada campo do formulário é dado por: 

1. Graduação pretendida: Aqui, deve-se colocar a numeração da graduação pretendida. 

2. Número de registro na Aikikai. Para este campo, deve-se adotar o seguinte 

procedimento:  

a. Para 1º Dan: Deixar este campo em branco 

b. Para 2º Dan e superior: Inserir o número presente no campo Aikikai 

Membership do passaporte de Yudansha. 

3. Data de registro na Aikikai. Para este campo, deve-se adotar o seguinte procedimento: 

a. Para 1º Dan: Deixar este campo em branco 

b. Para 2º Dan e superior: Inserir a data do registro presente no passaporte de 

Yudansha no formato dia-mês-ano, onde o mês deve ser em inglês. (Exemplo: 

27-jun-2016) 

4. Nacionalidade: Inserir a nacionalidade do praticante 

5. Nome: Preencher conforme figura 1. 

6. Data de nascimento: Inserir a data de nascimento do praticante no formato dia-mês-

ano. 

7. Sexo: Inserir o sexo do praticante 



8. Endereço: Inserir o endereço residencial do praticante, junto com o país de residência. 

9. Nome do dojo: Inserir o nome do dojo onde o praticante é filiado. 

10. Nome da organização ou do grupo: Inserir o nome “Aikido Aizen Association” 

11. Graduação atual: Neste campo, deve ser inserida a graduação atual e o local onde esta 

graduação foi obtida.  

12. Data de exame da graduação atual: Aqui, deve-se inserir a data do exame para a 

graduação atual. Consulte seu instrutor para obter esta informação. 

13. Data de exame da graduação pretendida: Aqui, deve-se inserir a data do exame para a 

graduação pretendida. 

a. EXEMPLO PARA OS CAMPOS 12 E 13: Se o praticante é 1º Kyu desde o dia 18 

de novembro de 2015 e vai fazer exame para 1º. Dan no dia 19 de novembro 

de 2016, então o campo 12 deve conter a data 18-nov-2015 e o campo 13 

deve conter a data 19-nov-2016. 

14. Nome do examinador: Aqui, deve-se inserir o nome do examinador chefe, que é o 

sensei Shikanai (Colocar o nome “Ichitami Shikanai”), deixando em branco o campo da 

assinatura. 

15. Data de entrega do formulário para o sensei Shikanai: Inserir aqui a data o qual o 

formulário será entregue para envio. 

16. Assinatura: Aqui, o praticante deve assinar o formulário. 

  



PROCEDIMENTO PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 2 

Este formulário é para efetuar o registro na fundação Aikikai. Todos aqueles que fizerem 

exames para 1º Dan deverão preenchê-lo. Para as demais graduações não é necessário o 

preenchimento deste formulário. Este formulário traz duas vias em uma folha. Não é 

necessário o preenchimento de ambas as vias. Um exemplo deste formulário é dado na figura 

3: 

 

Figura 3: Formulário 2 

Cada campo do formulário é dado por: 

1. Data de preenchimento do formulário: Inserir a data de preenchimento do formulário 

no formato dia-mês-ano, conforme figura 3. 

2. Nome: Preencher conforme figura 1. 

3. Data de nascimento: Inserir a data de nascimento do praticante no formato dia-mês-

ano. 

4. Nacionalidade: Inserir a nacionalidade do praticante 

5. Sexo: Inserir o sexo do praticante 

6. Endereço: Inserir o endereço residencial do praticante, junto com o país de residência. 

7. Nome da organização, do dojo e do representante do dojo: Inserir o nome “Aikido 

Aizen Association” no primeiro campo, o nome do dojo onde o praticante faz seu 

treino no segundo campo e o nome do seu instrutor no terceiro campo. 



8. Assinatura e data de assinatura: O praticante deverá assinar o formulário e inserir a 

data o qual o formulário foi assinado pelo no formato dia-mês-ano, conforme figura 3. 

 

PROCEDIMENTO PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 3 

Este formulário é para a emissão do passaporte de Yudansha (International Yudansha Book). 

Os praticantes que não possuírem o passaporte de Yudansha deverão preencher este 

formulário. Quem já possuir o passaporte não precisa preencher este formulário. Quem 

perdeu o passaporte de Yudansha deve usar este formulário para solicitar uma segunda via. 

Este formulário traz duas vias em uma folha. Não é necessário o preenchimento de ambas as 

vias. Um exemplo deste formulário é dado na figura 4: 

 

Figura 4: Formulário 3 

Cada campo do formulário é dado por: 

1. Data de preenchimento do formulário: Inserir a data de preenchimento do formulário 

no formato dia-mês-ano, conforme figura 3. 

2. Nome: Preencher conforme figura 1. 

3. Data de nascimento e Nacionalidade: Inserir a data de nascimento do praticante no 

formato dia-mês-ano e a nacionalidade do praticante 

4. Sexo: Inserir o sexo do praticante 

5. Endereço: Inserir o endereço residencial do praticante, junto com o país de residência. 

6. Nome da organização, do dojo e do representante do dojo: Inserir o nome “Aikido 

Aizen Association” no primeiro campo, o nome do dojo onde o praticante faz seu 

treino no segundo campo e o nome do seu instrutor no terceiro campo. 


