
Inscrições no PAXTU
Passo a Passo

Visando à melhoria do processo, as inscrições estão migrando para o sistema Meu Paxtu. Os 
cursos já estão disponíveis na plataforma, na aba “Eventos”, opção “Inscrições”.

Confira aqui o passo a passo de como fazer sua inscrição. É um processo muito rápido e fácil. 
Vamos já começar por aqui, acessando o PAXTU pelo link: paxtu.escoteiros.org.br/meupaxtu/
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Faça seu login no Meu PAXTU

Clique na opção ‘’EVENTOS’’ e
depois em ‘’INSCRIÇÕES’’
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Escolha o evento para inscrição e 
clique no ícone de ‘’INSCREVA-SE’’

Escolha a categoria, pagamento e
confirme sua inscrição

Pagamento ou cancelamento

Obs.: A inscrição passará por um processo de triagem. 
Caso seja aprovada, você receberá uma mensagem no 
Meu Paxtu e um e-mail informando sobre a aprovação. 
Somente após esse processo, os boletos serão 
liberados para pagamento.

Obs.: O boleto só estará disponível 24h após a efe�vação 
da inscrição. Para inscrições feitas entre sexta e domingo, 
o boleto estará disponível após as 18h de segunda-feira. 
O cancelamento pode ser feito a qualquer momento.

O Sistema é de administração do 
Escritório Nacional. Portanto, caso haja 
qualquer problema no cadastro ou na 
inscrição, deve-se entrar em contato 
com eles. O Escritório Regional 
somente cadastra os eventos. 



Inscrições no PAXTU
Passo a Passo para 
Cursos Preliminares

Para inscrições no Curso Preliminar, que não exige registro na UEB, o Grupo Escoteiro deverá 
realizar o acesso por meio do PAXTU Administrativo. 
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02Clique na opção ‘’AGENDA’’ e
depois em ‘’EVENTOS’’

Clique em ‘’NOVO LOTE’’

Selecione o participante, a categoria
e confirme a inscrição

Selecione o participante, a categoria
e confirme a inscrição

Escolha o evento para inscrição e 
clique no ícone ‘’LOTES’’

Perguntas frequentes

Contatos

1 - Resgate de senha
Na página inicial,  clique em ‘’ESQUECI A SENHA’’. Uma 
nova senha será enviada para o e-mail cadastrado. Se 
não �ver mais acesso ao e-mail cadastrado, entre em 
contato com o Suporte PAXTU.

2 - Boleto vencido
A inscrição é cancelada pela triagem e deve fazer todo 
o processo novamente antes do fim do prazo. 

3 - Problema para gerar boleto.
Entre em contato com o Suporte PAXTU. 

4 - Inscrição antes do registro na UEB.
É possível somente no Curso Preliminar.

5 - Sistema está com erro ou não carrega.
Entre em contato com o Suporte PAXTU.

6 - Dúvida sobre o curso.
Entre em contato com o Escritório Regional

Suporte PAXTU
Dias úteis das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h
Telefones: (41) 3353-4732 ou 0800 001 2016
E-mail: paxtu@escoteiros.org.br

Escritório Regional
Dias úteis das 11h às 14h e das 15h às 20h
Telefone: (21) 2533-9207
E-mail: operacional@escoteirosrj.org.br

Obs.: O boleto é gerado no momento da confirmação


