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PASSO A PASSO PARA ISNCRIÇÕES NAS COMPETIÇÕES DA FDEPR VIA SITE 

1º - Você deve acessar o site da Federação de Desporto Escolar do Paraná: www.fdepr.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º - No menu superior da página clica-se na aba COMPETIÇÕES. A página que deve abrir é a 

página onde existem as competições cadastradas. Á partir disto você deve selecionar qual a 

competição você deseja fazer a inscrição e clicar em cima da imagem. 
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3º - Se o período de inscrições estiver aberto, você será direcionado para um outro link ao qual 

você deve fazer primeiramente o cadastro das informações da Instituição de Ensino. 

"ALERTAMOS QUE SÓ SERÃO VALIDADAS INSCRIÇÕES, AS QUAIS CONSTAREM OS DADOS DA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO".  

 

 

4º - Os dados devem ser cadastrados, da mesma forma que um login e senha. Alertamos que 

este login e senha será para a instituição de ensino, sendo que se a mesma for participar de 

outra competição, deverá ser utilizado o mesmo login. Feito isso, deve-se clicar no botão 

Cadastrar / Solicitar Acesso, para serem enviadas as informações.  
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5º - Você receberá um email com as seguintes informações: 

II CAMPEONATO PARANAENSE ESCOLAR NOME DA COMPETIÇÃO 

------------------------------------------------------------------------ 

Defina as especificações para equipe no link abaixo: 

http://solicitacao.gerenciadordecompeticoes.com.br:8075/?&Comp=1A0A71EF&Cli=BA

AA92 

------------------------------------------------------------------------ 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Dados de Acesso: 

------------------------------------------------------------------------ 

Usuário: MEUNOME 

Senha: 123456789 

------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------ 

IMPORTANTE! 

Estas informações são confidenciais, não repasse a outras pessoas ou permita 

que pessoas não autorizadas tenham acesso a estes dados. 

O uso inadequado destas informações são de inteira responsabilidade do proprietario 

do e-mail cadastrado na solicitação. 

Caso você tenha recebido este e-mail por engano, favor desconsiderar e excluir. 

II CAMPEONATO PARANAENSE ESCOLAR NOME DA COMPETIÇÃO 

FEDERAÇÃO DO DESPORTO ESCOLAR DO PARANÁ - FDEPR 

C.C.O. 

**Este E-mail não é monitorado, não responda**  

6º - Recebido este email, ao clicar no link informado, você será direcionado novamente à 

pagina de cadastro, onde, você deve digitar seu login e senha na seção Acessar Definições. 

 

 

 

http://solicitacao.gerenciadordecompeticoes.com.br:8075/?&Comp=1A0A71EF&Cli=BAAA92
http://solicitacao.gerenciadordecompeticoes.com.br:8075/?&Comp=1A0A71EF&Cli=BAAA92
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7º PASSO - Após o acesso com login e senha, abrirá um formulário de Solicitação de 

Inscrição. No lado esquerdo do formulário devem ser preenchidos todos os dados 

faltantes da instituição de ensino. Feito isso, devem ser escolhidas as especificações 

das inscrições. Nas modalidades coletivas aparecerá a modalidade, categoria, naipe. Já 

nas modalidades individuais, além dos itens citados aparecerão as provas disponíveis. 

Para dar sequência ao processo, devem escolher a prova clicando em cima da mesma e 

selecionar o botão incluir selecionado ou incluir todas 

 

 

No mesmo formulário em sua parte inferior aparecerão as informações pertinentes as 

especificações escolhidas de forma que devem ser conferidas enates do envio.   

 

8º PASSO - Conferidas as informações deve-se clicar no botão  

 

 

Após o envio, o sistema emitirá uma mensagem automática para confirmação das 

informações. Você receberá um email de confirmação: 

Abaixo segue as informações cadastradas e as especificações escolhidas para realizar as 

inscrições. 

Você receberá outro e-mail com informações e a confirmação de sua inscrição. 

II CAMPEONATO PARANAENSE ESCOLAR NOME DA COMPETIÇÃO 

------------------------------------------------------------------------ 

Dados Cadastrados 

------------------------------------------------------------------------ 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

NONONONO 
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01234567890 

(41)99999-9999 

 

30/01/2019 12:07:15 

------------------------------------------------------------------------ 

Especificações Escolhidas 

------------------------------------------------------------------------ 

MODALIDADE / CATEGORIA / NAIPE  

------------------------------------------------------------------------ 

Você receberá outro e-mail com a confirmação de sua inscrição. 

II CAMPEONATO PARANAENSE ESCOLAR NOME DA COMPETIÇÃO 

FEDERAÇÃO DO DESPORTO ESCOLAR DO PARANÁ - FDEPR 

C.C.O. 

------------------------------------------------------------------------ 

**Este E-mail não é monitorado, não responda** 

------------------------------------------------------------------------ 

9º PASSO - A FDEPR receberá os dados de inscrição solicitados, após verificação da 

veracidade das informações a FDEPR, homologará os dados e autorizará as inscrições. 

Após a autorização você deverá receber o seguinte email: 

------------------------------------------------------------------------ 

II CAMPEONATO PARANAENSE ESCOLAR NOME DA COMPETIÇÃO 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

------------------------------------------------------------------------ 

Informamos que foi liberado seu acesso a área de inscrições de atletas e dirigentes. 

Acesse o link abaixo para iniciar as inscrições. 

Link para acesso: http://inscricoes.gerenciadordecompeticoes.com.br/login 

------------------------------------------------------------------------ 

Para entrar no sistema utilize os dados abaixo. 

------------------------------------------------------------------------ 

Usuário: MEUNOME1250 

Senha:   123456789 

------------------------------------------------------------------------ 

Poderá fazer o cadastro de atletas e dirigentes até: 06/02/2019 

Poderá acessar o sistema de inscrições até: 06/02/2019 

------------------------------------------------------------------------ 

IMPORTANTE! 

Estas informações são confidenciais, não repasse a outras pessoas ou permita 

que pessoas não autorizadas tenham acesso a estes dados. 

O uso inadequado destas informações são de inteira responsabilidade do proprietário 

do e-mail. 

Caso você tenha recebido este e-mail por engano, favor desconsiderar e excluir. 

Não responda este e-mail. 

Caso necessite de orientações entre em contato com os organizadores do evento. 

II CAMPEONATO PARANAENSE ESCOLAR  

10º PASSO - Neste email você receberá um link para acesso das inscrições e um NOVO 

LOGIN E SENHA, gerado pelo sistema, destacado acima em vermelho. Acesse o link e 

você será direcionado à página de inscrições: 

 

http://inscricoes.gerenciadordecompeticoes.com.br/login


 

www.fdepr.com fdepr@fdepr.org.br 41 99974-6651 

Rua Delegado Leopoldo Belczak, 2611, Capão da Imbuia, Curitiba / PR. CEP 82810-060 

Federação do Desporto Escolar do Paraná - FDEPR 

 

 

11º PASSO - Logando no sistema com os dados enviados por email, aparecerá a tela de 

cadastro de atletas e dirigentes. 
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12º PASSO - No canto direito da página, existe um MENU, deve-se clicar em 

+Inscrições/Cadastros, abrirá uma tela com opções de seleção de especificações para 

cadastro de atletas nas provas ou modalidades. Selecione e clique em Cadastrar 

Atletas. 

 

 

13º PASSO - Complete com dos dados do atleta. É necessário o preenchimento de 

todos os campos para efetivação da inscrição. A foto deve ser anexada em arquivo 

.jpg. Após todos os dados cadastrados, clicar no botão verde Cadastrar. 
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14º PASSO - Se os dados foram completos, aparecerá uma mensagem na parte 

superior da página em verde, conforme imagem abaixo. Se faltarem dados, ou se os 

números de documento estiverem incorretos, o sistema acusará e enviará uma 

mensagem em vermelho. 

 

 

15º PASSO - A inscrição dos dirigentes deve seguir os mesmos passos de atletas, 

clicando na opção dirigente. 

16º PASSO - Após finalizadas as inscrições podem ser conferidos dados na opção do 

MENU, Relatório Geral, onde constará todos os inscritos. 
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Poderá ser emitido um relatório final clicando-se no botão imprimir relatório no canto superior 

direito da página. 

 

Para correção ou exclusão de atletas ou dirigentes, deve-se selecionar a opção de MENU 

Rel./Editar/Excluir. Aparecerá a tela das provas. Deve ser selecionada a prova ou modalidade a 

qual deseja-se alteração, após clicar no botão verde Gerar Relatório. 

 

 

 

 

 



 

www.fdepr.com fdepr@fdepr.org.br 41 99974-6651 

Rua Delegado Leopoldo Belczak, 2611, Capão da Imbuia, Curitiba / PR. CEP 82810-060 

Federação do Desporto Escolar do Paraná - FDEPR 

Aparecerá logo abaixo a relação de aletas inscritos. No lado direito, seleciona-se o botão azul 

para edição e o vermelho para exclusão do atleta. 

 

Após o clique no botão azul aparecerá um quadro com os dados aos quais deseja-se alterar, 

feito isso clicar no botão verde confirmar. 

 

 

TODAS AS DÚVIDAS PODERÃO SER SANADAS PELO EMAIL 

fdepr@fdepr.com, BEM COMO PELO TELEFONE: (41)99974-

6651(WHATSAPP), EM HORÁRIO COMERCIAL. 


