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Escolhas de Esportes – Clubes Aspirantes
ANO III do Ciclo Olímpico 2023/2024

Tutorial para clubes

Data desta versão: 09/03/2023



2ÍNDICE DO TUTORIAL

1. Apresentação. 

2. O que saber antes de começar.

3. Inserindo informações.

4. Dicas para evitar erros de 

preenchimento.
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APRESENTAÇÃO
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• O tutorial explica os principais passos no uso da plataforma online do CBC, o Comitê Digital, 

especificamente no módulo CDC – Cadastro de Clubes – Programa de Formação – CBI – Ciclo 

Olímpico 2021-2024 – Ano III – Esportes.

APRESENTAÇÃO
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O QUE SABER ANTES DE COMEÇAR
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• A Escolha dos Esportes é o primeiro passo para que o Clube possa manifestar seu interesse em 

participar de um CBI® no atual Ciclo Olímpico.

• Caso um clube não faça a escolha do Esporte e a manifestação de interesse pelo CBI® dentro dos 

prazos estabelecidos, o CBC entenderá que o clube não possui interesse em participar dos CBI® 

desse Esporte, e com isso não será possível solicitar passagens dentro do ano-calendário.

O QUE SABER ANTES DE COMEÇAR
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ACESSANDO A PLATAFORMA COMITÊ 
DIGITAL DO CBC



8ESCOLHA DO CBI®

Para acessar a Plataforma, acesse o site do CBC e clique em Comitê Digital.
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Insira o login do Clube e senha. Em caso de esquecimento, clique em “Esqueci minha senha”.
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INSERINDO INFORMAÇÕES
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Ao entrar no Comitê Digital, clique no menu “Aplicativos & Sistemas” e depois em “CDC – Cadastro Geral de Clubes”.

Os marcadores em laranja
indicam onde deverá CLICKAR!

ATENÇÃO!
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Na tela seguinte, clique no ícone do lápis, na lateral direita, para poder acessar os dados do clube.

INSERINDO INFORMAÇÕES
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Nesta tela você verá os dados que o Clube informou ao se integrar (nas telas deste tutorial, alguns dados aparecem 
ocultos). Clique em “Programa de Formação” para passar para a próxima aba. 

INSERINDO INFORMAÇÕES
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Os Clubes Aspirantes, ao escolherem os esportes, deverão seguir pelas seguintes abas (Programa de Formação -> CBI -> Ciclo 
Olímpico 2021-2024 -> Ano 3 -> Esportes). Na sequência será exibida a tela de seleção com todos os esportes já praticados pelo 
Clube, onde será disponibilizada a escolha de apenas 1 (um) Esporte.

INSERINDO INFORMAÇÕES



15INSERINDO INFORMAÇÕES

Após escolher o Esporte serão liberados os campos Gênero e Categoria. Após essas escolhas, clique em SALVAR para validar as 
informações.

Caso o Clube queira alterar 
alguma informação inserida basta 

clicar no botão de Reiniciar .
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INSERINDO INFORMAÇÕES

Após Salvar os Esportes, será aberta uma tela de resumo com as informações do Esportes escolhido.
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INFORMAÇÕES PARA EVITAR ERROS NO 
PREENCHIMENTO
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• Os sistemas do CBC estão em constante evolução para atender os clubes integrados cada vez 

melhor. Por isso, novas versões dos tutoriais podem ser publicadas no Comitê Digital. O primeiro 

e o último slide desta apresentação mostram a data desta versão. 

COMO TIRAR DÚVIDAS
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Data desta versão: 09/03/2023

Módulo Escolha dos Esportes dos
Clubes Aspirantes

Tutorial para clubes
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