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Exmos. Associados 
 

 
Lisboa, 14 Setembro de 2020 
 
Assunto: Homologação de Graduações 
 
 
Exmos. Srs., 
 
Com o intuito de uma maior agilização e rapidez na emissão de homologações, bem como registá-las na 
Base de Dados digital, a FNK-P solicita a vossa ajuda e atenção no estrito cumprimento do Regulamento de 
Homologação de Graduações em vigor. Assim, gostaríamos de contar com a vossa colaboração para 
ultrapassar várias não conformidades nos pedidos de homologação de graduação, que a manterem-se, 
tornam a emissão dos certificados mais longa do que se pretende. 
 
 Para vosso conhecimento evidenciamos algumas não conformidades: 

• pedidos não solicitados pelas Associações;  

• pedidos remetidos para outros contactos de mail da FNK-P ou contatos inexistentes, que não o 
homologacao.fnkp@gmail.com;   

• pedidos com diplomas de graduação que não cumprem com o regulamentado; 

• pedidos com incorreto preenchimento da ficha; 

• comprovativos de pagamento da homologação de graduação enviados sem a restante 
documentação. 

 
Informamos ainda que neste momento todas as homologações estão emitidas, exceto aquelas que 
aguardam resposta por parte das Associações para resolução de não conformidades acima mencionadas. 
 
Aproveitamos para informar que não serão aceites “pedidos de homologação de graduação” em 
simultâneo com a inscrição em qualquer curso efetuado pela Federação (Treinadores e Técnicos de 
Arbitragem) para cumprimento de requisito obrigatório. 
 
A FNK-P tudo fará para aperfeiçoar este processo administrativo, solicitando assim a vossa preciosa ajuda 
para essa melhoria. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 

O Presidente da FNK-P, 
 

  
 

(Carlos Alexandre Silva) 
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