
ACOMPANHE ESSE PASSO A PASSO QUE
PREPARAMOS PARA VOCÊ!

COMO SE FILIAR?COMO SE FILIAR?



ACESSE O LINK DE FILIAÇÃO DA
SUA FEDERAÇÃO ABAIXO:

CLIQUE AQUI

Esse link irá direcioná-lo ao processo inicial de filiação no
novo sistema da IFBB BRASIL. 

Siga o passo a passo a seguir para completar o processo!

https://cbmff.bigmidia.com/cadastroExterno/atleta


PASSO 1: CONTATO

Após acessar o link , você será
direcionado para a seguinte
página:

Preencha o CPF e a data de
nascimento e clique em Próximo.

 
Preencha os Dados Pessoais e os
dados de Contato. O email deve
ser único para cada cadastro.



PASSO 2: DADOS

Na tela de Endereço, preencha
o CEP e clique em Buscar.

O sistema é integrado com os
correios, o município deve
aparecer automaticamente, se
isso não ocorrer contate-nos
pelo site.

Após completar os dados,
clique em Próximo.



PASSO 3: FEDERAÇÃO

Ná página de filiação,
aparecerá o estado em que se
filiará e a federação. 
Confira se está correto. 

Se estiver, clique em Próximo.

Após clicar em próximo será
apresentado seu usuário e
senha. 
Clique em enviar para finalizar
o cadastro.



PASSO 4: LOGIN

Ao finalizar todo processo, 
 será gerado pelo sistema um
login de usuário e senha. 

Salve essas informações
para poder acessar a
plataforma SGE sempre
que precisar. 

IMPORTANTE:



Ao finalizar, o próprio sistema irá
direcionar você para a plataforma
SGE para fazer login. 

Caso não ocorra de forma
automática, acesse o  endereço:
https://cbmff.bigmidia.com/ 
ou CLIQUE AQUI.

PASSO 5: LOGIN SGE

Preencha usuário e senha, e
clique em "Não sou um robô",
quando a flag verde aparecer,
clique em Entrar.

https://cbmff.bigmidia.com/site/login
https://cbmff.bigmidia.com/site/login


PASSO 6: PAGAMENTO

Preencha os dados de
pagamento e clique em
Gerar boleto OU
Pagamento no cartão. 

Para efetuar o pagamento
da anuidade. Clique em
pagar serviço.

Assine o termo. 



Ranking de atletas;
Estrutura padrão IFBB Brasil;
Atendimento ao atleta;
Clube de vantagens (+ de 5.060 empresas);
Direito de solicitar o Bolsa atleta no seu
município, caso haja disponiblidade;
Documentação que comprovam o vínculo do
confederado;
Seu histórico de competições;
Loja ONLINE IFBB Brasil;
Plano de carreira. 

AGORA COMO ATLETA CONFEDERADO, VOCÊ TERÁ

ACESSO A VÁRIOS BENEFÍCIOS, ENTRE ELES:



FICOU COM DÚVIDAS?
 

 ENTRE EM CONTATO
CONOSCO. 


