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N.O. 13/2019 

 

Curitiba, 08 de novembro de 2019. 

NOTA OFICIAL 
  
 
Prezados ,  

 
A Federação de Desporto Escolar do Paraná - FDEPR vem comunicar aos interessados, as 

informações referentes ao Campeonato Paranaense Escolar de Futsal, a ser realizado pela FDEPR, 
conforme segue: 

 

Campeonato Paranaense Escolar de Futsal 
  
1 – Local: Siqueira Campos/PR 
2 – Período de realização: 29/11 a 01/12/2019;  
3 – Período de Inscrição: 08/11 a 25/11/2019; 
4 – Idades, naipes e quantitativo máximo de composição de cada delegação:  
  

Categoria Ano de Nascimento Naipe 
Alunos/Atletas Dirigentes 

Mínimo Máximo Técnico Auxiliar 

Escolar A 2002/2003/2004 Feminino 10 12 1 
2 

Escolar A 2002/2003/2004 Masculino 10 12 1 

*Não serão permitidas as inscrições de atletas com idade inferior ou superior ao determinado. 
 
4.1 - As inscrições deverão ser feitas através do email, seguindo os seguintes passos: 
1º Passo - Preenchimento da Ficha de Inscrição por Instituição de Ensino, disponível em 

www.fdepr.com/competicoes; 
2º Passo - Envio da ficha preenchida para o email inscricoes.fdepr@gmail.com, até a data limite 

de 25 de novembro de 2019, com as cópias escaneadas dos documentos de cada participante no 
evento (atletas, técnicos e auxiliares), que são:  

  
Ficha de Inscrição da equipe com assinatura e carimbo da Instituição de Ensino  • Cópia do 

Documento de Registro Geral – RG • Cópia do Comprovante de Cadastro de Pessoa Física – CPF • 
Declaração de matrícula no estabelecimento de Ensino, somente para alunos/atletas • Cópia do CREF 
para técnicos • Comprovante de Depósito Taxa de Inscrição e Anuidade.  
4.2 - Os documentos originais deverão ser apresentados no credenciamento das equipes 
 
5 – A chegada das delegações ocorrerá no dia 28 de novembro e a saída no dia 01 de dezembro de 
2019.  
  
6 – Serão disponibilizadas 160 vagas de alojamento para as equipes, os quais deverão trazer colchão 
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e roupa de cama. As vagas são limitadas. As Instituições de Ensino que necessitarem de alojamento 
deverão informar por email, juntamente com o envio da documentação. Será disponibilizada 
alimentação á partir do almoço do dia 29 de novembro até o almoço do dia 01 de dezembro (Café da 
Manhã, Almoço e Janta). 
  
7 – O transporte Intermunicipal, bem como no local de competição será responsabilidade de cada 
equipe;  
 
8 – O número de inscrições é limitado a 16 equipes no total, sendo contabilizadas as 16 primeiras 
equipes que contemplarem todos os critérios de inscrição, divididas em 08(oito) vagas para o 
Feminino e 08(oito) vagas para o Masculino. Caso um dos Naipes não complete o número máximo, 
serão abertas as vagas remanescentes para o limite de 16. 
 
 
9 – Taxas: 
Filiação/anuidade e inscrição por pessoa (aluno/atleta, professor, dirigente): R$140,00.  
 
O pagamento deve ser realizado à FDEPR até 25 de novembro de 2019, impreterivelmente, ou até o 
fechamento das vagas;  
Dados para Depósito:  
BANCO DO BRASIL – AG.3273-5 C/C 85.000-4 CNPJ 04.161.224/0001-36 – Federação do Desporto 
Escolar do Paraná. O envio do comprovante digitalizado por email, deve estar identificado, indicando 
a quem se refere o depósito. 
 
 
Quaisquer dúvidas podem ser dirimidas através do email  fdepr@fdepr.com, ou através do telefone 
(41) 99974-6651 em horário comercial. 
 

Sendo o que tínhamos para o momento seguimos á disposição. 
 

Atenciosamente, 

 

  

Jackson Douglas Almeida 
Vice Presidente 

FDEPR 
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