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Federação Mundial de Capoeira 
(original: World Capoeira Federation) 

Formulário de inscrição para MEMBRO ASSOCIADO 

na Federação Mundial de Capoeira  

(daqui em diante WCF) 
 

1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A ORGANIZAÇÃO 
 

1.1 Nome completo da organização (em Inglês)   

1.2 O nome da organização no idioma local  

1.3 
Forma de incorporação 

(forma legal da sua organização) 

Associação sem fins 

lucrativos 

(não governamental) 

Companhia de 

responsabilidad

e limitada 

Outro 

(preencha) 

   

1.4 Código de registro estadual da organização  

1.5 País (qual país a sua organização representa?)  

1.6 Língua (s) oficial (ais) da sua organização  

1.7 País e cidade (onde se localiza a sede)  

1.8 
Endereço da sede (distrito, rua, número do 

apartamento e código postal) 
 

1.9 Número (s) de telefone fixo (s)  

1.10 Número de telefone conectado ao Whatsapp  

1.11 Email(es)  

1.12 Website (se disponível)  

1.13 Página do Facebook (se disponível)  

 

 

2. INFORMAÇÃO COMPLETA, ESTRUTURA E ATIVIDADE 
 

2.1 A data em que sua organização foi estabelecida  

2.2 
Sua organização é incorporada pela legislação do 

governo? (Se sim a data e o número de registro) 

 

2.3 

Sua organização é reconhecida pelo Comitê 

Olímpico Nacional ou Ministério do Esporte em 

seu país? 

 

2.4 

Sua organização tem estatutos? (Se sim, por 

favor, anexar a última versão de estatutos o e-

mail. Se não, por favor, Se Não, descreva como 

sua organização é governada) 

 

2.5 
Sua organização é nacional ou internacional em 

seu escopo? 

 

2.6 

País(es) onde sua organização tem atividade (em 

quais países / cidades tem filial ou escolas 

afiliadas?) 

 

2.7 

Existem outras organizações de capoeira no seu 

país? (se SIM, por favor liste as organizações e 

sua atividade breve) 

 

2.8 

A sua organização é membro de alguma 

organização internacional? (em caso afirmativo, a 

quais organizações internacionais era afiliado?) 

 

2.9 
Sua organização organiza competições? (se sim, 

que tipo de competições?) 

 

2.10 
Sua organização organiza Batizado? (os nomes dos 

mestres) 
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3. MEMBROS 

 Mulheres Homens Total 

Quantos membros individuais sua organização conta?    

Quantos atletas (capoeiristas) sua organização conta?    

 

 

4. CONTATOS de liderança de sua organização 

Posição Nome, sobrenome Cellular / Email  

Presidente ou líder Mestre da sua 

organização 
 

Celular 

Email 

Outro representante autorizado 

(Secretário Geral etc) 
 

Celular 

Email 

 
Breve informação sobre os Membros associados. Extração do Estatuto do WCF 
 

Grupos de capoeira e qualquer tipo de organização de capoeira (associações, escolas, clubes, etc.) com objetivos e 

objetos idênticos aos definidos pela WCF podem solicitar filiação como Membro associado. Os membros associados 

podem participar das conferências do WCF com voto consultivo. Os membros associados não podem nomear seus 

candidatos para as eleições. 
 

Os membros associados têm os seguintes direitos: 

a. participar das competições do WCF; 

b. portar um documento de identidade oficial do WCF; 

c. enviar reclamações aos órgãos correspondentes do WCF em relação à admissão como membro e quitação (este 

item também se aplica aos membros candidatos); 

d. apelar para o Conselho de Administração da WCF para apoiar seus interesses; 

e. objetar e reclamar sobre o membro e órgão correspondente do WCF; 

f. ser informado sobre a atividade do WCF; 

g. participar de discussões relacionadas aos seus próprios direitos e deveres. 
 

As obrigações dos membros associados são: 
a. seguir o Estatuto, regras e regulamentos do WCF, para encaminhá-los na atividade; 

b. participar regularmente dos eventos do WCF; 

c. pagar regularmente a taxa de adesão (sua organização não pagará como membro associado. Mas as pessoas que 

desejam obter o passaporte do WCF devem pagar individualmente) 

d. auxiliar na realização dos objetivos do WCF; 

e. implementar as decisões das autoridades do WCF. 

 
O texto deste documento é compreensível. 

 

Estamos familiarizados e aceitamos estatutos, regras, regulamentos e 

termos do WCF. 

 

Comprometemo-nos a participar e auxiliar na criação e funcionamento 

da Federação Nacional da Capoeira em nosso país, que será apoiada pela 

WCF. Entendemos e concordamos que depois que a Federação Nacional 

de Capoeira for reconhecida pelo WCF, a associação de nossa 

organização será encerrada. 

 

Em nome da minha organização, confirmo com a minha assinatura que 

consentimos com os termos acima mencionados e a nossa organização se 

aplica ao WCF para se tornar um Membro associado. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Nome completo e assinatura do 

Presidente (em caso de disponibilidade 

colocar selo) 

Data de aplicação: 

 

_______  _____________  ________ 
dia                    mês                       ano 

 

Por favor, devolva este formulário de inscrição em formato PDF por email: info@capoeira.ws 
 

O PEDIDO DEVERÁ CONTER OS SEGUINTES: 

1. ESTE DOCUMENTO COLOCADO ADEQUADAMENTE EM 

2. CÓPIA DOS ESTATUTOS DA SUA ORGANIZAÇÃO 

3. CÓPIA DO CERTIFICADO DA SUA ORGANIZAÇÃO 

4. UM LOGOTIPO DIGITAL DA SUA ORGANIZAÇÃO. 


