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Instruções Básicas de Instalação do 

Sistema CR Campeiro 



Instalação: 

Dois arquivos Instaladores (setup) 

1. Setupc7_dll.exe  (Básica) 

2. Setup.exe  (Completo) 

      

    Incorporados em um único arquivo 
o qual é baixado no site do 
campeiro em  

http://www.crcampeiro.net/moodle 





Como baixar: 



Continuação da página 



Procedimentos antes de instalar 

 1. Desativar temporariamente o 
Anti-Virus  
 

  2. Desativar o Controle de Contas 
do Usuário 
 

 - Esses elementos se ativados 
podem bloquear a instalação de 
algumas bibliotecas do programa 



Procedimentos antes de instalar 

 Como desativar o UAC – Localize 
o Controle de contas do usuário, e deixe 
como na figura abaixo 



Procedimentos antes de instalar 

 O programa CR Campeiro deve ser 
instalado em conta de administrador, 
pois ele acessa a pasta do 
windows/system32 para gerenciamento 
de bibliotecas. 
 

 - Se for instalado em uma rede, o 
administrador da rede é que deve fazer 
a instalação, computador a computador, 
com sua senha e login de administrador. 



Execução do Programa Instalador 
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 Ao abrir o programa 
    - Instal_C726.exe 

 
 1. Ler atentamente as instruções de 

instalações e ver o video tutorial de 
instalação 
 

  2. Executar a Instalação do Sistema 
Básico 

  
   3. Executar a Instalação  do 

Sistema CR Campeiro 
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 1.    Executar a Instalação do 
Sistema Básico 

   É um instalador que estrutura a árvore de 
diretórios do programa e instala biblioteca 
necessárias para o progama ser executado 

 



Instalação do Sistema Básico 



Observação Importante 

  No processo de instalação a 
pasta padrão deve ser 
obrigatoriamente   
C:\Campeiro7, pois a instalação 
em outro disco/pasta pode 
acarretar em alguns problemas de 
execução. 



Pasta Padrão: 
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 c) Quando aparecerem mensagens da 
existência de arquivos mais recentes no 
computador, mantenha os mesmos 
respondendo SIM 

 d) Quando aparecerem mensagens, com 
a opção de resposta IGNORAR, 
pressione a mesma para continuar a 
instalação 

 e) Em hipótese alguma aborte a 
instalação 

 f) QUANDO ENCERRAR A EXECUÇÃO:Em 
alguns computadores poderá pedir para 
reiniciar a máquina. Execute este 
procedimento. 
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 2.    Executar a Instalação do 
Sistema:(completa) 

a) Manter a pasta padrão c:\campeiro7 

b) Quando aparecerem mensagens, com a opção 
de resposta CONTINUAR, pressione a mesma 
para continuar a instalação. Não cancele 
NUNCA a instalação. 
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Resumindo: 

Nunca interrompa o processo de 
instalação: 

 
a) Responda SIM em mensagens com essa opção 

b) Responda IGNORAR em mensagens com essa opção 

    Responda CONTINUAR em mensagens com essa opção 

    Responda  OK Em mensagens com essa opção  

 

Instale em C:\Campeiro7 
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3. Caso de Windows Vista ,7 ou 8 

a) Ao concluir a instalação aparecerá um ícone 
de atalho do programa na tela do Desktop. 

b) Clicar com o botão direito sobre o ícone, e nas 
opções abrir  Propriedades 

c) Na guia Compatibilidade marcar o quadro  X 
Executar este programa em modo de 
compatibilidade , e  X quadro Executar este 
programa como administrador e pressione o 
botão Aplicar 



Propriedades do Programa 



Modo de Compatibilidade 
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3. Executando pela primeira vez 
(Registro) 

 a) Ao abrir o programa pela primeira 
vez, aparecerá a tela de  registro do 
mesmo. 

 Informar na caixa de texto o número 
código do programa (recebido na 
inscrição), e clicar no botão <número 
identificador> que é único por máquina 
e válido somente por um dia 
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  c) De posse do número identificador, 
telefonar (55-3220-8788), se identificar 
com o bolsista do laboratório como 
usuário EAD e solicitar o número chave 
correspondente a este identificador. 

     d) Outra opção é mandar para o 
email crcampeiro@gmail.com, e receber 
de volta o número chave. O único 
inconveniente é que este processo tem 
que ser feito no dia 
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 f)Com o número chave, preencher 
as demais informações e registrar 
o programa. 

 g) O programa pode ser registrado 
temporariamente para 10 
execuções. 

 h) Para registrar a qualquer 
tempo, acessar a opção Info do 
Menu Principal 



Registrando o Programa 
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1. Configurações: 

    a) O Programa Campeiro opera com as 
seguintes configurações regionais: 

 - Separador decimal  - ponto 

 - Data                      dd/MM/AA  

 b)  Para configurar acessar a opção Útil 
do Menu principal – Configurações, ou 
pelo Painel de Controle do Windows 

 6 Leia atentamente o tópico de estrutura 
de gestão 



Configurações Regionais 
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 6 Leia atentamente a apostila 
sobre Instalação e 
Configurações do CR 
Campeiro7 

     


