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Nota Oficial 053 - 2016 

NORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO FPV 

DESCRIÇÃO DO PROCESSOS: 

Registro: ato de inscrever/federar o atleta pela 1ª vez; 

Renovação: uma vez o atleta registrado pela entidade, ao expirar o contrato, a entidade solicita renovação de contrato; 

Transferência Estadual: ato de transferir o atleta de uma entidade para outra. As entidades (origem e destino) devem ser do 

mesmo estado; 

Transferência Interestadual: ato de transferir o atleta de uma entidade para outra. As entidades (origem e destino) devem 

ser de estados diferentes; 

Transferência de Atletas Estrangeiros: ato de transferir o atleta de uma entidade para outra. As entidades (origem e 

destino)devem ser de países diferentes; 

Cessão Temporária Estadual: ato de emprestar o atleta por um tempo determinado para outra entidade do mesmo estado; 

Cessão Temporária Interestadual: ato de emprestar o atleta por um tempo determinado para outra entidade, sendo esta de 

outro estado; 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO 
 

REGISTRO DE ATLETAS 
Ficha de Certificado de Atleta devidamente preenchida e assinada (manuscritas serão recusadas). Se o atleta for menor de 21 
anos, além da assinatura do atleta deverá constar no Certificado do Atleta a assinatura do seu responsável legal; 

Xerox da identidade; 

Xerox do CPF; 

1 foto 3x4; 

Ofício da Entidade solicitando o registro do(s) atleta(s), assinado pelo responsável legal. 

 

TRANSFERÊNCIA DE ATLETA 
Ficha de Certificado de Atleta devidamente preenchida e assinada (manuscritas serão recusadas). Se o atleta for menor de 21 
anos, além da assinatura do atleta deverá constar no Certificado do Atleta a assinatura do seu responsável legal; 

Se o contrato do Atleta estiver com contrato vigente, deverá constar no Certificado de Atleta a assinatura do responsável do 

Clube de origem autorizando a liberação do atleta ou uma carta liberatória para a transação. 

1 foto 3x4; 

Ofício da Entidade solicitando a(s) transferência(s), assinada pelo responsável legal. 

 

REGISTRO DE TÉCNICOS - NÍVEL I  
Ficha de Certificado de Profissionais devidamente preenchido e assinado; 

Xerox do CREF atualizado; 

Xerox do Diploma de Conclusão de Curso; 

1foto 3x4; 

Ofício da Entidade solicitando o registro do(s) técnico(s), assinado pelo responsável legal. 

 

REGISTRO DE TÉCNICOS – NÍVEL II, III e IV 
Além dos documentos citados acima, é necessário xerox do Diploma de aprovação no referido curso da CBV.  

 

REGISTRO FISIOTERAPEUTA, MÉDICO OU ÁREA MÉDICA  
Ficha de Certificado de Profissionais devidamente preenchido e assinado; 

Xerox do Registro de Clase atualizado; 

Xerox do Diploma de Conclusão de Curso; 

1foto 3x4; 

Ofício da Entidade solicitando o registro do(s) técnico(s), assinado pelo responsável legal. 


