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INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Data de EFPE: 05 de julho de 2020 (domingo) 
Horário: Pode sofrer alterações (confirmação no dia 29/06) 

*11h00 – Exame de Faixa para 1º dan 
*13h00 – Exame de Faixa para 2º e 3º dan 
*14h30 – Exame de Faixa para 4º dan e superior 
Será limitado e terá controle do acesso no ZOOM 

Local: Espeço privado (ex: residência) 
Através do aplicativo Zoom Meetings 

Inscrições: Até o dia 26 de junho na sede da FETESP 
adm.fetesp@gmail.com 

 
• A Solicitação de Regularização dos Gubs ou Dans deve ser feita até o dia 23 de junho 

(terça), com todos os documentos e solicitações; 

• Os candidatos a mestres (ou acima) devem entregar até o dia 23/06/2020: 
- Monografia (em arquivo e impresso) a tema será LIVRE (detalhes no Currículo); 
- Comprovante de conclusão de Curso de 2o grau (ensino médio); e 
- Antecedência Criminal 

• Formulário da FETESP e KUKKIWON, devem estar digitados e enviados até o dia 
26/06/2020 (sexta) com comprovante das taxas; 

• Certificado da CBTKD deve acessar SIIF para dar procedimento do registro e aquisição 
de certificado; 

• Todos candidatos devem utilizar o dobok limpo, preferencialmente com os emblemas: 
da FETESP (braço esq.), Brasil (peito dir.) e Coréia (peito esq.); 

• Preparar Raquete e demais materiais necessito para realização do Exame. 

• Os candidatos examinados que cumprirem devidamente os requisitos receberão 
certificado no comunicado de aprovação que será realizado após o exame; 

• Os candidatos deverão participar do Treino Preparatório Específico a ser realizado 
pelo aplicativo ZOOM no dia 28 de junho (dom): 10:00 ~11:30 – Para todos 
Candidatos. 
https://us02web.zoom.us/j/4216256867  
Convidamos somente os Candidatos e  
Comunicaremos horário especifico do Exame 

• Quaisquer dúvidas entre em contato, através do e-mail: adm.fetesp@gmail.com ou 
(11) 99457-8362. 

 
Atenciosamente., 
 
Mestre ALEX MARQUES 
Diretor-Administrativo 


