
PASSO A PASSO – INSCRIÇÃO DANÇA CATARINA ON-LINE 
 
 

 
PASSO 1: ACESSAR O MENU INSCRIÇÃO 

• O menu inscrição estará disponível a partir das 18 horas do dia 03 de novembro 
de 2020 até as 23:59 horas do dia 13 de novembro de 2020. 

 
 

 
 
PASSO 2: CADASTRO ESCOLA (INSCRIÇÃO) 

• Preencher todos os campos; 
• O Nome do grupo pode ser o nome do estabelecimento de ensino (Escola) ou o 

nome do estabelecimento de ensino na qual esta sendo representado deve 
estar ao lado do nome do grupo. Exemplo: Grupo x – EEB Floriano Peixoto; 

• Cadastrar um Nome de um responsável maior de idade; 
• Colocar dois telefones para contato; 
• O Email que servirá de contato, e também será o LOGIN para acessar ao 

sistema posteriormente; 
• No campo senha o participante irá criar uma senha de acesso ao sistema. Salve 

sua senha e email para posteriormente acessar o sistema caso seja necessário; 
• Preencher Cidade, Estado e País. 
• Após preencher todos os campos, clique no botão Enviar. 
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PASSO 3: CADASTRO DE PARTICIPANTES 

• Aqui serão incluídos todos os participantes que irão representar o 
estabelecimento de ensino cadastrado anteriormente; 

• Preencher os campos nome do participante, número do documento (RG) e data 
de nascimento de cada participante e Enviar; 

• IMPORTANTE!!! Cada Estabelecimento de ensino deverá cadastrar pelo menos 
um Diretor maior de idade. 
 

 
 
 

OBSERVAÇÃO: Logo abaixo aparecerá a lista dos participantes cadastrados de 
cada estabelecimento de ensino. É possível editar todas estas informações na lista e 
lembramos aqui que uma mesma pessoa pode acumular mais de uma função, ou seja, 
pode ser bailarino, coreógrafo e diretor ao mesmo tempo. 
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PASSO 4: CADASTRO DA COREOGRAFIA 
• Selecione a categoria da coreografia; 
• Preencha todos os campos (Nome da coreografia, Coreógrafo, Tempo, Nome 

da Música e Nome do compositor); 
• O tipo será somente competição; 
• Colar o link da coreografia que foi salva anteriormente no YouTube; 
• Enviar o cadastro da coreografia. 

 

 
 

 
 
 
 
PASSO 5: ADICIONAR OS PARTICIPANTES NAS COREOGRAFIAS 

• Após cadastrar as coreografias você deverá confirmar o elenco adicionando 
os participantes para cada coreografia; 

• Clique no Botão elenco e adicione os participantes da coreografia 
selecionada; 

• Selecione o bailarino(a)  dentro da lista e clique em Enviar; 
• Aparecerá uma mensagem “bailarino(a) adicionado com sucesso”; 
• Após adicionar todos os participantes da coreografia você clicará no Botão 

Confirmar Elenco. 
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PASSO 6: ABA PAGAMENTO 

• Nesta aba você não precisará fazer nada, no entanto, é importante conseguir 
chegar até esta aba. Isso demostra que sua inscrição foi completa e está de 
acordo. 

• Até o final da data de inscrição é possível editar todas as informações que 
foram cadastradas inicialmente. 

• Qualquer dúvida fique à vontade para entrar em contato com a nossa 
organização. 
 
Email: dancacatarina@fesporte.sc.gov.br 
Telefone e whatsapp: João Biasotto 48 99915-7775 


