
CREDENCIAMENTOS



» Envie sua solicitação para o e-mail rodolfo.carneiro@cbda.org.br com as

seguintes informações (Não é necessário enviar cópias de documentos, apenas

fotos para as credenciais):

➢ Nome e sobrenome;

➢ Para atletas, o número de registro junto a CBDA (qq outro número não será

aceito); Para os integrantes das CT, seguir o item anterior;

➢ Anexo da foto (Especificações adiante);

NOTA: Qualquer documento desatualizado, fora do padrão
ou prazos estipulados, não será aceito e, portanto, não será
gerada a credencial. Quaisquer atualizações de fotos dentro
do sistema SGE da CBDA deverá ser feito junto a Federação
pela qual pertença o (a) atleta.

mailto:rodolfo.carneiro@cbda.org.br


A foto em formato digital deve ser anexada como anexo a

solicitação e o arquivo nominado nome e sobrenome

conforme item apresentado anteriormente sobre o tema;

A verificação das fotos inseridas no pedido será de

responsabilidade do clube.

Requisitos Técnicos:

• JPG; • Tamanho máximo 400KB, com tamanho

recomendado por volta de 300KB;

• Orientação retrato em 4x5 - redimensione a foto e

certifique que está 4x5 antes de enviar o pedido;

• Resolução mínima 480 dpi (largura) e 600 dpi (altura);
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Requisitos de Expressão:

O solicitante deve:

• Ficar de pé ou sentado de frente para a câmera, olhando diretamente para a

câmera sem inclinar a cabeça;

• Ter uma expressão facial neutra ;

• Ter os olhos abertos e claramente visíveis;

• Considerar amarrar cabelos compridos para trás; o cabelo não deve cobrir os

olhos;

• Não usar óculos de sol, bonés, lenços ou outros itens de vestuário até o

queixo; o rosto todo do participante deve estar visível.



Requisitos da Qualidade:

A foto deve:

• Estar em foco nítido e claro;

• Ter alta resolução (não deve ser "pixelada");

• Não ser editada ou alterada digitalmente de forma alguma para melhorar a

aparência (incluindo aplicação de filtros, ajuste / remoção de fundos, ajustes

no brilho / contraste, etc.);

• Não ser achatada ou esticada de modo a distorcer as dimensões do rosto;



Requisitos de Estilo e Iluminação:

A foto deve:

• Ter sido tirada dentro dos últimos seis meses e deve mostrar semelhança

recente do candidato;

• Ter fundo branco;

• Ser colorida (não preta e branca);

• Ter iluminação uniforme, com o rosto e os olhos livres de sombras,

mostrando tons de pele naturalmente;



Requisitos de Estilo e Iluminação (continuação):

A foto deve:

• Não estar superexposta ou subexposta (clara demais ou

escura demais);

• Não possuir reflexos do flash da câmera no rosto ou nos

óculos do candidato; • Não ser uma 'selfie', pois a maioria

dos smartphones inverte a imagem da direita para a

esquerda (imagem espelhada) quando tirada com uma

câmera frontal.



Requisitos de Estilo e Iluminação (continuação):

O participante deve:

• Ter seu rosto ocupando 70-80% da foto; somente a cabeça e a parte superior

dos ombros devem estar visíveis. Caso necessário, redimensione a foto e

certifique que está em concordância com esse requisito antes de inserir no

sistema;

• Ser a única pessoa na fotografia;

• Estar no meio da moldura da fotografia.

NOTA: Foto tirada no celular, com uma boa iluminação de
luz do sol, contra parede branca e lisa e dentro dos
padrões de expressão facial será suficiente. Foto tirada da
foto física não será aceita



Exemplos de fotos passíveis de rejeição:



O PRAZO para envio do que fora solicitado para serem

geradas as credenciais será até 20/03/2022


