
 

 

COMO FAZER A SUA INSCRIÇÃO ON-LINE 

 

Após a seleção do evento que deseja fazer a inscrição através de acesso ao Portal da FEC ou diretamente 

pelo link de inscrição, será exibido uma página, conforme abaixo: 

 

 
 

No cabeçalho da página serão exibidos os dados gerais do evento selecionado (nome, tema, data, endereço e 

horário de realização) 

 

Logo abaixo será exibida a barra de progressão das etapas da inscrição 

 
 

 

Caso sua localização seja fora de Santa Catarina, vc deverá selecionar o botão 

. Desta forma o sistema vai permitir a seleção das cidades e dos 

Centros Espíritas de outros estados da Federação na hora de preenchimento do cadastro. 

 

 

No caso de dúvidas, que não sejam contempladas neste manual, ou dificuldade de ordem técnica, enviar 

mensagem de e-mail para o endereço abaixo: 

 
 

Para iniciar a inscrição, vc deverá inserir o CPF no campo específico e em seguida selecionar o botão 

“Enviar”. 

 
 

Caso o seu CPF já esteja cadastrado no banco de dados da FEC, você deverá informar a sua senha de 

acesso.  

 



 
 

Caso você não lembre ou não possua esta senha, não se preocupe, pois logo após a digitação do número do 

CPF, o sistema vai encaminhar um e-mail informando a senha que foi gerada no seu cadastro. 

 

O sistema de inscrições vai apresentar a mensagem abaixo, informando que o seu cadastro foi localizado, e 

apresentando o endereço eletrônico que a mensagem com a senha foi enviada. 

 
 

 
 

Lembre-se de esta mensagem pode demorar alguns minutos para chegar até a sua caixa de entrada. 

Mas se isso não acontecer, você poderá solicitar o reenvio da mensagem, selecionando o botão 

 
 

Caso o endereço do e-mail esteja desatualizado, selecionar o botão  

 
Neste caso, uma nova janela será exibida para que vc confirme os seus dados, antes de fazer alteração da 

senha. 

Informe o seu CPF, Cidade e Centro Espírita.  

Nesses últimos campos, vc deverá digitar o nome ou parte do nome, em seguida selecionar o registro 

desejado. Em seguida selecione o botão “Confirmar”. 

 



 

Em seguida vc deverá informar o seu nome endereço de e-mail. 

Selecionar o botão “Confirmar alteração” 

 
Para finaliza selecione o botão “Voltar” e refaça a sua inscrição. 

 

Caso as informações digitadas sejam diferentes daquelas que estão em seu cadastro, será exibida a seguinte 

mensagem: 
Não foi possível confirmar as informações. Solicite alteração cadastral através do e-mail webfec@fec.org.br 

 

 

 

Caso seu CPF não esteja cadastrado na base de dados da FEC, logo após a sua digitação, será exibido o 

formulário para preenchimento dos dados.  Preencha os campos conforme solicitado: 

 

 
 

Logo após o preenchimento do campo NOME, se os seus dados estiverem no cadastro, mas sem o CPF 

associado, o sistema vai exibir uma mensagem informando que encontrou um registro com o seu nome. Vai 

informar a cidade e o Centro Espírita. 

 

 
 

Se os dados conferirem selecione "Confirmar", caso contrário selecione "Novo cadastro" e retorne para o 

preenchimento dos dados. 

 

 

 



Informe os dados nos campos correspondentes: 

Nome – seu nome completo 

Nascimento – sua data de nascimento 

Centro Espírita em que frequenta – Digite o nome ou parte do nome do Centro Espírita. Conforme os dados 

vão sendo digitados, serão exibidos os dados que correspondem aos dados digitados. Selecione o registro 

desejado. 

Veja no exemplo abaixo. Foi digitado somente o nome Bezerra. Todos os centros espíritas que possuem a 

palavra Bezerra em seu nome serão exibidos: 

 
 

Caso você não esteja vinculado a nenhuma Instituição Espírita, selecione a opção  

****Não Participante de Centro Espírita****. 

Caso você não tenha encontrado o seu Centro Espírita, selecione a opção 

****Minha casa não está cadastrada****. 

 

Nos casos acima, poderá ainda marcar uma das opções ao lado do campo do Centro Espírita: 

 
Caso seu Centro Espírita não está cadastrado, pedimos que você encaminhe e-mail para o endereço 

webfec@fec.org.br informando os dados para que possamos incluí-lo no cadastro. 

 

Em seguida informe a sua cidade. Utilizar o mesmo critério para selecionar a cidade desejada.  

Veja o exemplo abaixo: 

 
 

Em seguida, informe os dados do seu endereço, telefones e e-mails de contato. 

Se desejar, informe a sua profissão e se deseja ser voluntário nos eventos/atividades federativas  

 

Caso já esteja envolvido nas atividades de sua Instituição Espírita, informe as suas áreas de atuação: 



 
 

Para finalizar esta etapa do cadastro informe se “Deseja receber e-mails com novidades e atividades da 

Federativa” 
 
Em seguida selecione o botão “Enviar” 
 

Uma nova janela será exibida, com os dados anteriormente cadastrados, para que você possa conferir. Se 

tudo estiver correto selecione o botão  

 

Caso existe algum ajuste e/ou alteração a ser efetuada, selecione o botão . 

Faça todas as alterações necessárias e quando sistema apresentar esta tela novamente selecione o botão 

“Avançar”. 

 

Caso o evento em andamento possua Oficinas e/ou Atividades específicas uma nova janela será exibida para 

que vc faça a seleção da atividade desejada: 

No exemplo abaixo, este evento possui oficinas em 3 horários diferenciados: 

Vc poderá selecionar somente uma oficina por período: 

 
 

Se desejar saber mais informações sobre cada uma das atividades, selecione o ícone . 

Será exibida um texto sobreposto com as informações da atividade selecionada. 



 
 

Caso o evento selecionado tenha perguntas solicitando informações adicionais aos inscritos, serão exibidas 

logo em seguida. Você deverá selecionar ao menos uma resposta de cada pergunta. Veja os exemplos 

abaixo: 

 

 
Para finalizar esta etapa selecione o botão Avançar. 

O sistema vai enviar uma mensagem para o seu e-mail, com a confirmação da inscrição: 

 

 
 

Uma nova janela será exibida, para que vc possa baixar o comprovante da inscrição. 



 
Quando for um evento sem a necessidade de pagamento de taxa de inscrição, o sistema fará a baixa 

automática deste comprovante, que será gravado na área download do seu computador. 

Será gravado o arquivo “Comprovante.PDF”, com formato similar ao exemplo abaixo: 

 
Caso o evento seja em formato virtual, poderá ser cadastrado um grupo de WhatsApp para o envio do 

endereço virtual da plataforma onde o mesmo será realizado.  

Neste caso para finalizar a inscrição você deverá selecionar o botão “Entrar no grupo”. Será direcionado para 

um grupo do WhatsApp. 

 
Para finalizar selecione o botão “Voltar” 

 

Importante: 

• Efetue o pagamento de acordo com o vencimento do boleto para garantir a sua vaga no evento. 

• Caso você tenha perdido o prazo de pagamento, poderá efetuar o pagamento pelo mesmo boleto na 

rede bancária autorizada. 

• Caso você tenha alguma dificuldade, gostaria de contribuir com alguma sugestão ou crítica fazer 

encaminhar seus comentários para o e-mail webfec@fec.org.br 

 

 

Federação Espírita Catarinense 
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