
 

Circular CBCa 004/2020 
Curitiba, 7 de fevereiro de 2020 

 
 
Aos Filiados 
 
 
Assunto: Lançamento novo sistema de cadastro SGE e orientações para primeiro acesso. 
 

Prezados, 
 
A Confederação Brasileira de Canoagem – CBCa vem, através do seu Presidente, 

apresentar a nova plataforma de gestão de cadastros das Federações, Clubes/Associações e 
Atletas, o sistema SGE, que traz mais interação e autonomia a todos. A partir da data de hoje 
07/02/2019 o sistema já pode ser acessado. Dentre as novas funcionalidades, o SGE possibilitará 
que os pagamentos sejam feitos com boleto bancário ou cartão de crédito, além disso, possibilita 
que as associações e federações tenham acesso aos documentos cadastrais dos atletas.  

 
Primeiro Acesso 
 
O sistema pode ser acessado através do link: https://sge.cbca.org.br  
 
O link irá direcionar diretamente para página de login ilustrada abaixo: 
  

 
 

https://sge.cbca.org.br/


 

Acesso Federações 
 
As Federações utilizaram como login a sigla do seu estado, fed_ESTADO, como no 

exemplo abaixo: 

Login: fed_PR 
Senha: xxxxxx 

A senha para acesso será a mesma já utilizada no sistema antigo e caso deseje 
poderá alterar após o primeiro acesso. 

 
Acesso Clubes/Associações 
 
Os Clubes/Associações utilizam como login a sigla do seu clube/associação + 

estado, clube-ESTADO/associação-ESTADO, como no exemplo abaixo: 

Login: ACC-BA 
Senha: xxxxxxx 

A senha para acesso será a mesma já utilizada no sistema antigo e caso deseje 
poderá alterar após o primeiro acesso. 

 
Acesso Atletas 
 
Os atletas deverão criar seu login individual, clicando no botão “Criar meu usuário 

de atleta” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lembrando que só será possível criar o login através do botão para atletas já 
cadastrados, para cadastro de novos atletas o clube/associação deverá previamente cadastrá-lo 
no sistema, feito isso, o atleta poderá criar seu login individual seguindo o mesmo passo a passo 
citado acima, através do botão “Criar meu usuário de atleta”. 

 
Foram desenvolvidos vídeos tutoriais para auxilio no acesso e navegação no SGE, 

que podem ser acessados através do link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBC4u-
srG7JKpF-1NG_60dNq3xeCmPW9P. Esses tutoriais demostram como é feito o pagamento, 
inclusão de documentação e liberação de atletas. 

 
Todo suporte do sistema é feito pela própria página da plataforma através do 

botão “Dificuldade para entrar” ou pelo chat com a assistente virtual BIA. Caso suas dúvidas 
não sejam sanadas por estes canais entrar em contato através do e-mail 
cadastro@canoagem.org.br ou pelo telefone (41) 3083-2600, as nossas colaboradoras  Jessica e 
Eloise poderão te ajudar!  

 
Nesta primeira fase de implantação do SGE, o sistema tratará excepcionalmente 

dos cadastros e nos próximos meses estaremos disponibilizando mais ferramentas para melhor 
experiência de navegação e acesso a informações. 
   

 
Atenciosamente, 

 
 

 
João Tomasini Schwertner 

Presidente 
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