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Visão Geral do Sistema
É um sistema online no site da CBDS - Confederação Brasileira de Desportos de Surdos, que tem por
objetivo de modernizar os processos comuns, onde as entidades poderão fazer, tais como, filiação,
inscrição, transferência, renovação e entre outros, permitindo o melhor gerenciamento de controle
com total transparência, agilidade, organização e monitoramento dos processos.
O Sistema é dividido em dois painéis que são:
❖

Administrativo: Administração da CBDS

❖

Filiada: Administração das Entidades Filiadas (Federações ou Associações/Clubes)

Acesso ao sistema da CBDS - Painel Filiada
O endereço para acesso é https://filiada.cbds.org.br
Para acessar o sistema, é necessário atender aos seguintes requisitos de configuração:
●

Navegador (browser): Qualquer versão recente dos seguintes navegadores: Internet Explorer,
Firefox, Chrome

●

Visualização do Manual: Adobe Acrobat Reader (.pdf)

Painel Filiada para as Federações (Filiação Direta)
A CBDS é constituída pelas Federações estaduais de administração dos esportes praticados entre
surdos por filiação direta, reconhecidas como exclusivas entidades dirigentes no âmbito das regiões
geográficas dos Estados e do Distrito Federal. Ou seja, cada Estado e o Distrito Federal só podem ter
uma Entidade filiada à CBDS.
No painel http://filiada.cbds.org.br, as Federações poderão administrar no sistema, fornecendo suas
informações da mesma, das suas entidades filiadas e de seus surdoatletas e membros de comissão
técnica, enviando os documentos administrativos e financeiros, bem como solicitação, renovação,
licença de filiação e/ou desfiliação da Entidade e solicitação das transferências dos surdoatletas e
membros de comissão técnica. Além disso, poderão consultar suas pendências, se houver.

Painel Filiada para as Federações (Filiação Direta)
RESUMO
-

Cadastro de Filiação

-

Para quem já possua acesso ao Painel Filiada
-

Solicitação de renovação de filiação

-

Solicitação de licença de filiação

-

Solicitação de desfiliação

-

Cadastro de associações ou clubes

-

Cadastro de surdoatletas e membros de comissão técnica

-

Solicitação de renovação de surdoatletas e membros de comissão técnica

-

Solicitação de transferência de surdoatletas e membros de comissão técnica

Login do Painel Filiada - Cadastro de Filiação
Caso seja o seu primeiro acesso, clique no menu
Cadastro de Filiação.
Após o cadastro em sucesso, irá receber através do
e-mail o login e senha para o acesso.

Cadastro de Filiação - Cadastro Inicial
Nessa página, o usuário deve preencher os dados
solicitados no sistema, que são: CNPJ, CPF do
Presidente, Tipo da Entidade e o Estado de onde situa.
No campo Tipo de Entidade é o que define se a
entidade é uma Federação ou Associação.
Lembrando que somente Associação em cujo Estado
ainda não tenha a respectiva Federação pode cadastrar
direto como “Federação”.

Cadastro de Filiação - Dados da Entidade
O usuário deve preencher todas informações da Federação,
bem como seus dados, endereço e telefone.
Todos os campos, que possuam o asterisco em vermelho (*),
são de preenchimento obrigatório.
No endereço, ao preencher o CEP deve clicar o botão
Pesquisar, onde o sistema irá trazer o endereço automático.
Basta inserir o número e complemento do endereço.
No final da página, há 3 opções:
●
●

●

Limpar e Recomeçar: as informações preenchidas serão
deletadas para o novo preenchimento;
Salvar e Continuar Depois: Caso não tenha concluído o
preenchimento, poderá salvar para continuar com o
preenchimento mais tarde;
Próximo Passo: Ao concluir o preenchimento, clique para
continuar o processo de cadastramento.

Cadastro de Filiação - Dados do Presidente
Na aba Presidente, o usuário deve preencher os dados do
Presidente da Federação, bem como seus dados, endereço
e telefone.
No campo Mandato do Presidente a data deve estar de
acordo com a Ata de Eleição e Posse.
No final da página, há 3 opções:
●
●

●

Limpar e Recomeçar: as informações preenchidas serão
deletadas para o novo preenchimento;
Salvar e Continuar Depois: Caso não tenha concluído o
preenchimento, poderá salvar para continuar com o
preenchimento mais tarde;
Próximo Passo: Ao concluir o preenchimento, clique para
continuar o processo de cadastramento.

Cadastro de Filiação - Filiação
Na aba Filiação, o usuário deve selecionar o ano e tipo de
filiação. Lembrando que, para Federação, o valor da Taxa de
Filiação depende da quantidade de associações/clubes
filiadas no seu estado. Para saber mais detalhes clique Mais
Informações.
A Federação é constituída pelas associações/clubes de
surdos. Para incluir a lista de associações filiadas, clique o
botão Cadastrar e preencha os dados das suas filiadas.
Caso o seu tipo da entidade seja Associação (como filiada
direta), não será necessário cadastrar entidades filiadas, por
ser a única associação do estado.
Clicar Próximo Passo para continuar o processo de
cadastramento.

Cadastro de Filiação - Dados de Filiadas
A Federação deve preencher o CNPJ da associação/clube e
clicar o botão Buscar
O sistema pesquisará se a entidade já está cadastrada no
sistema. Caso negativo, ele te informará para preencher os
dados da associação/clube e do seu presidente.
Para cadastrar mais uma entidade filiada, basta repetir o
processo clicando Cadastrar

Cadastro de Filiação - Documentos
Nessa página, a federação deve inserir os documentos da
entidade conforme o solicitado.
Para inserir, tem duas opções:
- Clicar o botão Procurar para buscar o arquivo salvo no
computador.
- Ou arrastar o arquivo utilizando o mouse
Informamos que o arquivo deve ser no formato em .pdf
OBS.: Como é a primeira vez do sistema, o campo
“requerimento” pode ser anexado o requerimento de
renovação, caso deseje renovar ou de licença de filiação, caso
deseje suspender.

Cadastro de Filiação - Documentos
Em caso de dúvida de como obter os certidões da entidade,
por gentileza consultar o ofício circular referente a
renovação/filiação da CBDS, onde há orientações e links.
No final da página há 3 opções:
-

Limpar e Recomeçar: as informações preenchidas serão
deletadas para o novo preenchimento;

-

Salvar e Continuar Depois: Caso não tenha concluído o
preenchimento, poderá salvar para continuar com o
preenchimento mais tarde;

-

Enviar: Ao concluir o preenchimento, clique “Enviar”
para finalizar o processo de cadastramento.

Cadastro de Filiação - Finalização
Ao finalizar o cadastro, o sistema enviará notificação para CBDS
e te informar o sucesso do cadastro. A federação deverá
aguardar o resultado da análise e aprovação da CBDS.
Após a aprovação da CBDS, o sistema enviará para o e-mail do
presidente da entidade, o login e a senha do acesso no Painel de
Filiadas.

Login do Painel Filiada - Acesso
Após o cadastro em sucesso, o presidente irá receber
através do e-mail o login e a senha de acesso.

Para acessar o Painel Filiada como federação ou
associação (de filiação direta), selecione o nome da
Entidade e Acesso Federação. E insira o CPF e a senha.

Para acessar o Painel Filiada como Associação ou Clube,
selecione o nome da sua Federação e da
Associação/Clube. E insira o CPF e a senha.

Painel Filiada - Pagamento da Taxa de Filiação
Ao acessar, irá receber notificação informando a
pendência, isso significa a falta de pagamento da Taxa
de Filiação Anual.
Após a efetuação de pagamento,
comprovante e salve no computador.

digitalize

o

Para enviar o comprovante de pagamento efetuado,
basta clicar no botão Dados, conforme a seta vermelha
na figura ao lado.
- Módulo > Filiada > Filiação > Dados

Painel Filiada - Pagamento da Taxa de Filiação
Ao clicar menu Dados, selecione a aba Documentos,
conforme a seta vermelha na figura ao lado.
Desce até o final, irá encontrar o campo Comprovante.
Para inserir o comprovante, clique botão Escolher
arquivo para buscar o arquivo salvo no computador
(.pdf)

Painel Filiada - Pagamento da Taxa de Filiação
Ao enviar o comprovante, o painel informa que o
processo do cadastro de Filiação Anual está em
andamento e deve aguardar a aprovação da CBDS.

Painel Filiada - Acesso Liberado
Após a aprovação da CBDS, a mensagem desaparecerá.
Você poderá cadastrar os surdoatletas e membros de
comissão técnica e acompanhar as notificações
importantes no menu.

Painel Filiada - Redefinir a Senha de Acesso
Caso deseje mudar a senha, clique no nome do usuário, situado no canto superior à direita da tela, vai exibir uma
janela pequena suspensa e clique em Configuração. Já na tela do Perfil, clique no botão Alterar Senha.
Preenche os dados da senha atual e da nova senha.

Painel Filiada - Cadastro de Atleta e Comissão
Para cadastrar os seus surdoatletas e membros da
comissão técnica, basta clicar no botão Cadastro de
Atleta e Comissão, conforme a seta ao lado.
Lembrando que, os surdoatletas e membros técnicos
deverão estar matriculado em umas das suas
associações/clubes filiadas.
Geralmente são as entidades filiadas que cadastram os
seus surdoatletas e membros técnicos e dessa forma
fica mais fácil para o controle e analise se o
atleta/técnico está pendente com a sua associação.
Porém, caso as associações/clubes tenham dificuldade
de cadastrar, a própria federação poderá cadastrá-los.

Cadastro de Atleta e Comissão - Cadastro Inicial
Nessa página, o usuário deve preencher os dados
solicitados no sistema, que são: CPF do
Atleta/Comissão, Tipo (ATLETA ou COMISSÃO) e
Associação onde o(a) Atleta/Comissão representa.
No campo Tipo é o que define se a pessoa é um(a)
Atleta ou Membro da Comissão Técnica.

Cadastro de Atleta e Comissão - Dados da Pessoa
Na aba Dados da Pessoa, o usuário deve preencher os dados
do Atleta/Comissão.
No final da página:
● Próximo Passo: Ao concluir o preenchimento, clique
para continuar o processo de cadastramento.
Lembrando que o processo de cadastramento tem o
salvamento automático, que salva a cada próximo passo.

Cadastro de Atleta e Comissão - Dados do Associado
Na aba Dados do Associado, o usuário deve preencher os
dados básicos do associado desse Atleta/Comissão, sendo
que o número Matrícula (Sócio) é obrigatório
No final da página:
● Próximo Passo: Ao concluir o preenchimento, clique
para continuar o processo de cadastramento.
Lembrando que o processo de cadastramento tem o
salvamento automático, que salva a cada próximo passo.

Cadastro de Atleta e Comissão - Contatos
Na aba Contatos, o usuário deve preencher as informações
de contatos, tais como o endereço residencial e o telefone.
No final da página:
● Próximo Passo: Ao concluir o preenchimento, clique
para continuar o processo de cadastramento.
Lembrando que o processo de cadastramento tem o
salvamento automático, que salva a cada próximo passo.

Cadastro de Atleta e Comissão - Atleta/Comissão
Na aba Atleta/Comissão, o sistema vai informar a tabela
de Taxas onde informará a taxa final de acordo com a
idade, o sexo e a data do cadastro.
Pode selecionar uma ou mais modalidades no campo
Modalidade.
O Número ICSD é preenchimento opcional, somente
preenche se o(a) Atleta/Comissão possui a matrícula na
ICSD.
No final da página:
● Próximo Passo: Ao concluir o preenchimento, clique
para continuar o processo de cadastramento.
Lembrando que o processo de cadastramento tem o
salvamento automático, que salva a cada próximo passo.

Cadastro de Atleta e Comissão - Documentos
Nessa página, o usuário deve inserir os documentos do(a)
Atleta/Comissão conforme o solicitado.
Para inserir, tem duas opções:
- Clicar o botão Procurar para buscar o arquivo salvo no
computador.
- Ou arrastar o arquivo utilizando o mouse
Informamos que o arquivo deve ser no formato em .pdf
Enviar: Ao concluir o preenchimento, deverá clicar Enviar para
finalizar o processo de cadastramento.

Cadastro de Atleta e Comissão - Finalização
Ao finalizar o cadastro, o sistema enviará notificação para CBDS e te informar o sucesso do cadastro. A
federação deverá aguardar o resultado da análise e aprovação da CBDS, observando a notificações do
painel.

Login do Painel Filiada - Recuperar a Senha
Caso tenha esquecido a senha, o usuário poderá recuperar o acesso através do Login do Painel
Filiada.
Para recuperar, clique Esqueci a minha senha e preencha o seu CPF e e-mail. O sistema enviará,
pelo e-mail, o botão Redefinir Senha. Assim, poderá colocar a nova senha conforme o desejado.

Dúvidas
Contato: sistema@cbds.org.br

