
COMO IMPRIMIR A FICHA DE FICHA DE 
INSCRIINSCRIÇÇÃOÃO NO SITE DE 
CURSOS DA REGIÃO SP

E SOLICITAR  A AUTORIZAAUTORIZAÇÇÃOÃO
PARA O APF E A DIRETORIADIRETORIA?



1)1) Entrar no site do curso:Entrar no site do curso:

www.cursos.escoteirossp.org.brwww.cursos.escoteirossp.org.br

2) Clicar no botão 2) Clicar no botão ““Entrar como Entrar como cursantecursante””



3) Clicar no botão 3) Clicar no botão ““... fazer ... fazer loginlogin””



4) Digitar seu 4) Digitar seu loginlogin, senha e em seguida , senha e em seguida 
clicar no botão clicar no botão ““EntrarEntrar””..

O O loginlogin e senha são os mesmos que utilizou e senha são os mesmos que utilizou 
para se cadastrar no site quando se para se cadastrar no site quando se 
inscreveu para os cursos.inscreveu para os cursos.



5) Identificar o curso na qual deseja 5) Identificar o curso na qual deseja 
entrar para verificaentrar para verificaçção de dados e ão de dados e 
clicar na clicar na ““Data do CursoData do Curso””..

Caso precise encaminhar Caso precise encaminhar 
algum documento para a algum documento para a 
diredireçção do curso, este ão do curso, este éé o o 

local para local para uploadupload..

Nonononono

nonononon@ nononon

CPF: 0000000000

Registro UEB 000000-0



6) Conferir se est6) Conferir se estáá no curso correto e clicar no botão no curso correto e clicar no botão 
““Gerar ficha de inscriGerar ficha de inscriççãoão””..

Nonononononon
nonono@nonono.com
0000000000
000
00
Nononononon
000



7) O sistema ir7) O sistema iráá gerar a ficha e realizar o download gerar a ficha e realizar o download 
automaticamente. automaticamente. 

Caso não apareCaso não apareçça em sua tela, verificar na a em sua tela, verificar na áárea de rea de 
download de seu computador.download de seu computador.

Nonononononon
nonono@nonono.com
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00
Nononononon
000



8) Solicite que a diretoria 8) Solicite que a diretoria 
assine a ficha, mesmo não assine a ficha, mesmo não 
havendo espahavendo espaçço especifico o especifico 
para isso.para isso.

9) Verifique previamente com o 9) Verifique previamente com o 
diretor do curso se ele deseja a diretor do curso se ele deseja a 
assinatura do AP.assinatura do AP.


