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MANUAL DE ORIENTAÇÕES MÓDULO DE CADASTRAMENTO DE ATLETAS 

 
1º PASSO – DOWNLOAD DO MÓDULO DE CADASTRAMENTO: 

A. Entrar no site oficial dos Jogos Abertos do Paraná e Jogos da Juventude do Paraná e/ou Jogos 
Universitarios do Paraná www.jogosabertos.pr.gov.br / www.jogosdajuventude.pr.gov.br / 
http://www.jogosabertos.pr.gov.br / www.jogosuniversitarios.pr.gov.br na aba “INSCRIÇÃO / 
INFORMAÇÕES – INSCRIÇÕES ATLETAS E DIRIGENTES”. 

 

B. Clicar em “MÓDULO DE CADASTRAMENTO DE ATLETAS” para fazer o download. Ao clicar 
aparecerá a janela de download conforme a figura abaixo, então selecione a opção “ABRIR”, clique 
em avançar e aguarde o término do download. 

 

 
 

C. No final do download abrirá automaticamente a janela do Winrar ou Winzip (Figura abaixo) para extrair a 
pasta do módulo. Clique na pasta “ATLETAS” e no botão “EXTRAIR PARA”, selecione o destino 
clicando no ícone “ÁREA DE TRABALHO”, em seguida clique em “OK” e pronto, o módulo estará pronto 
para o cadastramento em seu computador. 
 

 

 

http://www.jogosabertos.pr.gov.br/
http://www.jogosdajuventude.pr.gov.br/
http://www.jogosuniversitarios.pr.gov.br/
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2º PASSO – CADASTRAMENTO DOS ATLETAS: 
 

A. Para iniciar o cadastramento, abra a pasta “ATLETAS” salvar na área de trabalho de seu computador e 

dê um clique duplo sobre o ícone Atletas . 
 

B. Abrirá o módulo de cadastramento (figura abixo), para iniciar clique em 
(Cadastros/Atletas). 

 

 
C. Clique no botão “INCLUIR” na parte inferior do lado esquerdo da interface e em seguida selecione a caixa 

de seleção “CADASTRAMENTO EM LOTE” que se encontra no centro da interface do modulo. 
 
 

 
Obs.: Todos os municípios e 
modalidades já estão cadastrados no 
módulo, os dirigentes esportivos deverão 
cadastrar neste módulo apenas 
ATLETAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Clique na caixa de informação “EQUIPE” para selecionar o seu município, em seguida clique na caixa 
de informação “MODALIDADE” para selecionar a modalidade em que o atleta irá participar e por fim 
selecione o sexo do atleta. 
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E. Agora é só cadastrar os nomes dos atletas, é importante que os campos Nome, RG e data de Nascimento 
sejam cadastrados corretamente. 
 

1. No campo “NOME” escrever o nome completo do atleta e NÃO utilizar nenhum tipo de pontuação ou 
acentuação neste campo; 

2. No campo “R.G.” preencher apenas com os números do documento, NÃO 
utilizar os pontos e traços; 

3. No campo “DT. DE NASCIMENTO” preencher apenas com os números; 
 

4. Os campos “NÚMERO”, “PESO” e “ËSTATURA” NÃO deverão ser preenchidos; 
 

5. No campo “OBS” colocar o vínculo do atleta com o município, de acordo com o Regulamento Geral. 

 
F. Clique em “SALVAR” e passe para o próximo atleta. 

 
 
Obs.: Sempre que clicar em salvar, as 
informações de Equipe Modalidade e Sexo 
serão mantidas para que sejam cadastrados 
apenas os nomes dos atletas, quando for 
cadastrar os atletas de outra modalidade e/ou 
sexo, lembrar de mudar as informações nos 
campos correspondentes. 
 
 
 
 
 

 

G. Ao terminar a lista de atletas clicar nos botões “CANCELAR”, “FECHAR” e “SAIR” para sair do 
módulo. 
 

H. Para inserir novos atletas, repita o processo a partir do 2º Passo. 
Obs. Ao sair da interface de cadastramento dos atletas aparecerá a mensagem 
“NÃO SE ESQUEÇA DE CONFIRMAR OS ATLETAS”, ignorar esta mensagem, pois não há 
necessidade de confirmação dos atletas no módulo. 

 
3º PASSO – GERAR ARQUIVO PARA ENTREGA: 

A. Não gerar o arquivo para entrega antes de ter todos os atletas cadastrados. 
 

B. Para gerar o arquivo para entrega, abrir o módulo de cadastramento e ir até a guia e clicar em 
“CADASTROS/GERAR ARQUIVO PARA ENTREGA”, aparecerá uma janela (figura abaixo) para 
salvar o arquivo, clique no desenho de um disquete que aparece do lado direito para selecionar o 
destino do arquivo. Aconselha-se salvar na área de trabalho para facilitar a busca na hora de enviar. 

 

C. Clique no campo “SALVAR EM” e selecione o destino do arquivo (procure salvar na área de trabalho), e 
no campo “NOME” onde está escrito “JOGOS” colocar o nome de seu município, em seguida clique em 
“SALVAR” e depois em “GRAVAR”. Quando aparecer a mensagem “GRAVAÇÃO CONCLUÍDA COM 
SUCESSO” Clique em “OK” e vá ao próximo passo. 
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Obs.: Não tente abrir o arquivo gerado, pois é um 
backup de transferência de dados que só pode ser 
lido pelo nosso sistema, portanto ao tentar abri-lo 
parecerá que contém erro, mas o arquivo é válido 
para nós. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4º PASSO – EMISSÃO DE RELATÓRIO: 

A. Para emitir o relatório de atletas clique na aba “RELATÓRIOS/ATLETAS” do módulo, aparecerá uma 
nova janela onde irá selecionar o tipo de relatório desejado. Selecione a opção “CADASTRO GERAL” e 
clique em “VISUALIZAR”, então será aberto o relatório com todos os atletas cadastrados. (figura abaixo). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B. Confira se todos os seus atletas estão aparecendo no relatório, estando tudo ok você deve gerar um 
arquivo em PDF, da seguinte forma: 

1. Na barra de tarefas na parte superior, clicar no disquete; 

2. Na nova janela que abrirá, no campo “NOME” colocar o “NOME DO MUNICÍPIO”, para selecionar 
o destino do arquivo clicar no ícone “ÁREA DE TRABALHO”, e no campo “TIPO” selecionar 
“ADOBE ACROBAT DOCUMENT (*PDF)” em seguida clique em “SALVAR” e pronto, o arquivo 
aparecerá na sua área de trabalho. 
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5º PASSO – ENVIO DOS ARQUIVOS POR E-MAIL: 

A. Todos os arquivos a seguir deverão ser encaminhados por e-mail: 

1. Arquivo para entrega “Atl” gerado pelo módulo de cadastramento; 

2. Relatório em arquivo “PDF” dos atletas cadastrados; 

3. Ficha de Inscrição dos atletas para as modalidades individuais – Fase Final 
Divisão “B” e Divisão “A”; 

4. Abaixo e-mails para onde devem ser encaminhados os documentos: 
 

JOGOS UNIVERSITARIOS DO PARANÁ:    jogosuniversitarios@seet.pr.gov.br 

 

mailto:jogosuniversitarios@seet.pr.gov.br@

