
 

 

 

Se você é lutador de MMA e quer ter a chance de participar da terceira temporada do reality 

show The Ultimate FighterTM Brasil, faça sua inscrição conforme as instruções abaixo: 

 

Pré-requisitos necessários para que o lutador possa participar da seleção: 

 

a. Idade - ter entre 18 e 35 anos 

 

b. Categorias de peso - se enquadrar em uma das seguintes categorias de peso: 

Médio - até 83,9 Kg 

Meio-Pesado - até 92,9 Kg 

Pesado – até 120,2 Kg 

 

A primeira etapa de seleção será realizada com lutadores das 3 categorias de peso 

relacionadas acima, mas não necessariamente lutadores todas essas classes de 

peso irão participar do programa. O critério de seleção de uma e/ou duas classes 

de peso que integrarão o programa é único e exclusivo do UFC. Após a realização 

dos testes será decidido quais (ou qual) categorias de peso serão de fato 

incorporadas ao programa. 



 

c. Lutas oficiais - obrigatoriamente o candidato deve ter lutado, no mínimo, 3 lutas oficiais e 

vencido, no mínimo, 2 delas (entenda-se por lutas oficiais as registradas no sherdog.com 

ou mixedmartialarts.com). O lutador deve ter seu Record vitorioso, ou seja, ter maior 

numero de vitórias do que derrotas. Ex-lutadores do UFC não podem participar. 

 
A primeira etapa de seleção acontecerá no Hotel Windsor, Avenida Lúcio Costa, 2630 – 
Barra – Rio de Janeiro, no dia 11 de novembro de 2013. O check-in começa às 8h. 
 
 
Os candidatos que preenchem os pré-requisitos, devem comparecer e apresentar documentos 
originais no local e horário relacionados acima. Os lutadores terão que fazer testes de luta 
agarrada de chão e trocação, devem levar manopla e equipamento apropriado – luvas de 
MMA, bandagens, protetor bucal, protetor genital e de canelas. 
 
 
O candidato deverá arcar com todas as despesas que eventualmente incorrer em decorrência 

de sua participação na primeira etapa de seleção. Tais despesas incluem, mas não se limitam 

aos seguintes gastos: passagem, hospedagem, alimentação, transporte, dentre outras. Na 

hipótese de o candidato avançar no processo de seleção, o mesmo deverá permanecer por 

mais alguns dias no Rio de Janeiro, ocasião na qual o candidato se submeterá a determinados 

exames médicos e de antidoping. Nesse caso, e somente nesse caso, eventuais despesas com 

hospedagem em Rio de Janeiro passarão a ser arcadas pelos Produtores do programa (a 

passagem de volta continua sendo um custo do candidato). 

Os critérios de seleção dos candidatos para a primeira etapa são discricionários e reservados 

única e exclusivamente à Produtora e ao UFC. 

Sua ficha de inscrição só será válida se o formulário abaixo for preenchido com informações 

completas, precisas e verdadeiras. Caso contrário sua inscrição não será validada. 

 
NOME & SOBRENOME: _____________________________________________  
(o mesmo registrado no sherdog.com ou mixedmartialarts.com) 
 
APELIDO: ____________________________  
(o mesmo registrado no sherdog.com ou mixedmartialarts.com) 
 
IDADE: ____________  
 
DATA DE NASCIMENTO:_________________ 
 
RG:____________________________ 
 
CPF:___________________________ 
 



TELEFONES: 
 
(CELULAR)___________________________ (FIXO)______________________________ 
 
(EMAIL)_____________________________________________________________________ 
 
Atual endereço residencial: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Nome do empresário & Contato para informações (se houver): 
_______________________________________________ 
 
Ocupação: _________________________ 
 
Etnia (auto-declaração): ___________________________ 
 
Estado Civil (Casado / Solteiro / Divorciado): _______________________ 
 
Filhos: (Sem sim, quantos) Sim: __________ Não: __________ 
 
Você já se inscreveu em edições anteriores do The Ultimate FighterTM? 
Sim: ________ 
Não: ________ 
 
Se sim, em qual data e para qual temporada? 
____________________________________________________________________________ 
 
Para qual categoria você está se inscrevendo (nesta temporada serão avaliados somente 
candidatos das seguintes categorias):          Peso Médio 
          Peso Meio-Pesado 
      Peso Pesado 
  
   
Qual seu peso normalmente: ____________________ 
 
Altura: ____________________________ 
 
Recorde no MMA profissional: __________ Recorde no MMA amador: _________ 
(Todos os recordes serão conferidos no sherdog.com ou mixedmartialarts.com) 
 
Por favor, liste abaixo todas as categorias de peso que você competiu: 
____________________________________________________________________________ 
 
Qual estilo de luta você considera seu ponto forte: 
____________________________________________ 
 
 
Favor listar 3 lutas oficiais das quais você participou: 



(obrigatoriamente você deve ter vencido no mínimo 2 lutas oficiais. Entenda-se por lutas oficiais 
as registradas no sherdog.com ou mixedmartialarts.com) 
1.Luta com vitória - Oponente: _____________ Data & Organização:____________________ 
2.Luta com vitória - Oponente: _____________ Data & Organização:____________________ 
3.Oponente: ___________ Vitória/Derrota: _______ Data & Organização:________________  
 
Filiado a alguma equipe (se houver): ______________________________________ 
 
Filiado a alguma organização de luta (se houver): _________________________________ 
(VOCÊ SE COMPROMETE A, SE ESCOLHIDO PARA PARTICIPAR DO THE ULTIMATE 
FIGHTERTM BRASIL, ASSINAR UM CONTRATO DECLARANDO QUE NÃO É 
CONTRATADO POR NENHUMA OUTRA ORGANIZAÇÃO PROFISSIONAL DE ARTES 
MARCIAIS MISTAS (MMA) BEM COMO QUE TAMBÉM NÃO ESTÁ SOB CONTRATO COM 
NENHUM PATROCINADOR. EVENTUAIS MULTAS RESCISÓRIAS SERÃO ARCADAS, 
EVENTUALMENTE, PELO CANDIDATO).  
 
Outras experiências (jiu-jitsu, luta livre, muay thai, etc.): 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Favor listar contusões / cirurgias que você teve e/ou tem atualmente: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Você já foi preso, acusado ou condenado por algum crime de qualquer tipo? 
Sim: __________ 
Não: __________ 
Se sim, explique e liste a(s) data(s) da(s) ocorrência(s): 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Você fez uso de esteroides anabolizantes no ano passado? 
(SEJA HONESTO, TODAS AS INFORMAÇÕES SERÃO VERIFICADAS!) 
Sim: __________ 
Não: __________ 
 
 
Você usou qualquer substância ilegal nos últimos 6 meses? 
(SEJA HONESTO, TODAS AS INFORMAÇÕES SERÃO VERIFICADAS!) 
Sim: __________ 
Não: ___________ 
Se sim, de qual tipo: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 



 
 
 
Conte-nos algo interessante sobre Você: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
Estou ciente de que, caso eu venha a ser selecionado para participar de etapas 
subsequentes do processo de seleção da terceira temporada do  The Ultimate FighterTM 
Brasil terei de analisar e, se estiver de acordo, firmar outros contratos e termos não 
disponibilizados nesta data. 
 
Declaro que todas as informações pessoais concedidas a meu respeito no ato do 
preenchimento desta ficha cadastral são verdadeiras, e reconheço que a verificação de 
qualquer omissão, irregularidade ou inconsistência importará em minha direta 
desclassificação da terceira temporada do The Ultimate FighterTM Brasil. 
 
 
 
 
 
Rio de Janeiro, ___ de ___________________ 2013. 
 
 
 
 
______________________________________________ 
Assinatura 
 
 
 
 
 


