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CADASTRO DE USUÁRIO 

Como iniciar o cadastro de novo usuário? 
 

 Acessar a URL – http://plataformabrasil.saude.gov.br; 

 Acessar o link <Cadastre-se> no canto direito, abaixo do botão de <LOGIN>. 
o Adiantamos que será obrigatório ao cadastro anexar: currículo, documento digitalizado 

e foto de identificação. 
 

 
 
No momento do cadastro, fique atento aos selos localizados no canto direito da página, logo abaixo do 

botão: “Cadastre-se”. A Plataforma Brasil é composta por três url’s de acesso que se dividem em: 

 

Ambiente de Produção Ambiente de Treinamento Ambiente de Homologação 

 
Não possui selos! 

  
 
Ambiente de Produção – Acesso a usuários padrão; 
Ambiente de Treinamento – Plataforma de testes e treinamentos, voltado às capacitações; 
Ambiente de Homologação – Plataforma de testes de novas versões; 
 
 

Clique aqui 
para iniciar 
o cadastro. 

http://plataformabrasil.saude.gov.br/
http://www.saude.gov.br/plataformabrasil;
http://189.28.128.37/plataformabrasil-treina/login.jsf;jsessionid=6816255E2B363E5436EF63E6EB5824DC.server-plataformabrasil-treina-srvjhdf13
http://189.28.128.37/plataformabrasil/login.jsf;jsessionid=87EF8F065553AF549332AC7B0E736942.server-plataformabrasil-srvjhdf06
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Etapa 1 - Recomendações Iniciais 

 

Ressaltamos que o preenchimento de todos os campos de cadastro (obrigatórios ou não) são de extrema 

importância para a síntese de informações relacionadas ao sistema. 

 

Etapa 2 – Cadastrar Dados e Dados Complementares 

 

 

Sua localização 
no sistema 

Caso seja selecionada opção 
<Estrangeira>, o campo CPF 

continuará obrigatório, o 
pesquisador poderá preencher 

com o nº do Passaporte ou outro 
documento pessoal. 

Faça a leitura 
das informações 
no pré-cadastro 

e clique aqui 
para prosseguir. 

Campos com 

(*) são de 

preenchimento 

obrigatório 

 

Em caso de nacionalidade 
estrageira, especificar qual 
foi o documento inserido. 

Ex.: Passaporte 

As informações 

de CPF estão 

integradas com a 

base de dados 

da RECEITA 

FEDERAL.  

 
Item não obrigatório, mas de grande importância e 

exigência de alguns CEPs. Para cadastro ou demais dúvidas 
sobre esse item, acessem o site: http://lattes.cnpq.br/  

https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp
http://lattes.cnpq.br/
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Sobre Título Acadêmico e Escolaridade: 

 

- Maior Título Acadêmico: Para os casos de usuários com grau de escolaridade - “Superior Incompleto”, 

estes, no momento da submissão dos projetos de pesquisa, não estão aptos a serem Pesquisadores 

Responsáveis na Plataforma. Dessa forma, instruímos que os projetos sejam submetidos via 

Orientador/Professor, o qual ficará como Pesquisador Responsável, incluindo o aluno como Assistente de 

Pesquisa. Alunos de Pós-graduação, Lato Senso, Graduandos, Mestrando e Doutorandos podem optar por 

serem OU não Pesquisadores Responsáveis. Maiores informações no manual de Submissão de Projetos. 

 

Etapa 3 - Identificação 

 

 

O e-mail informado deverá ser válido e será 
utilizado em qualquer interação entre o 
sistema e o respectivo usuário, incluindo a 

senha gerada ao final deste cadastro. 

Selecione “Sim” 
ou “Não” para 

validar os 
campos abaixo: 

Nome Social é aquele pelo qual travestis e transexuais se 
identificam e são identificadas pela sociedade. Fonte: 
PORTARIA 233, DE 18 DE MAIO DE 2010, Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Art. 1 Parágrafo Único.  
 
Obs.: Para casos que não se aplicam à Portaria 233, de 18 de 

maio de 2010, favor MANTER O NOME COMPLETO, pois é 

pelo <Nome Social> que o usuário é identificado no 

sistema. 

Conforme estatuto da 
Igualdade Racial, todos os 
registros administrativos, 
cadastros, formulários e 
bases do Governo Federal 
devem conter o quesito cor 
ou raça. 

Após informar o CEP, clique em 
<Buscar CEP>. O sistema preenche 
automaticamente os campos: 
Endereço, País, UF, Município e Bairro. 
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Quais os documentos obrigatórios para realizar o cadastro? 

 

 

 

ALERTA – CASO O BOTÃO “ANEXAR” NÃO ESTEJA HABILITADO, RECOMENDAMOS 

QUE SIGA OS PASSOS A SEGUIR: 

Atualizar o Adobe Flash 
 

O Flash Player está disponível em https://get.adobe.com/br/flashplayer/. Se você não tem permissão para 

instalar programas no seu computador, contate o administrador ou um usuário com permissões de 

instalação e solicite a instalação/atualização.  

Habilitar os Botões Anexar no Mozilla Firefox. 

 

Acesse o site da Plataforma Brasil, se o botão Anexar aparecer desabilitado (na cor cinza escuro) como 

mostrado abaixo. 

 

Clique no ícone  localizado ao lado da barra de endereços, como mostrado abaixo: 

 

Selecione o Tipo de 
Documento e clique 
em <Anexar> Para cadastro de novo usuário 

é OBRIGATÓRIO anexar: 
 

- Currículo (Comum – Vitae);  
- Documento digitalizado;  

- Foto de identificação. 

 

 

https://get.adobe.com/br/flashplayer/
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Depois clique na opção Permitir e Memorizar, como indicado na seta abaixo: 

 

 
 

O botão será apresentado na cor branca, como mostrado abaixo.  

 
 

Selecione uma opção para o campo “Tipo de Documento”, o botão anexar vai ficar na cor azul. Clique nele 

e anexe o documento.  
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Habilitar o Botão Anexar no Navegador Google Chrome. 

 

Se o botão Anexar aparecer desabilitado (na cor branca) como mostrado abaixo. 

 

 

Clique no ícone  localizado ao lado da barra de endereços como mostrado abaixo: 

 

 



 
 

12 
 

Unidade Técnica Plataforma Brasil  

 
 

 

1. Localize a opção Flash, e configure para “Sempre permitir neste site”.  

 
 

 

O Botão Anexar agora deverá aparecer na cor azul:  

 

 

 

 

 1. Clique aqui 

2. Depois aqui 
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Em certas funcionalidades do sistema, como no caso do envio de notificações, o botão pode continuar na 

cor branca sinalizando que não se pode anexar um determinado tipo de documento. Por exemplo: 

 

 

No caso acima o sistema anexa um documento automaticamente no envio da Notificação de Comunicação 

de Início de Projeto e não permite anexar outros documentos.  

Se você realizou os procedimentos os procedimentos de atualização e ativação do Flash Player, mas o 

botão Anexar continua desativado, verifique se o mesmo acontece no Mozilla Firefox. Se este último 

navegador também apresenta o botão Anexar desativado contate o suporte on-line da Plataforma Brasil 

por telefone no número 136, pelo chat da Plataforma Brasil ou pelo e-mail plataformabrasil@saude.gov.br. 

 

Etapa 4 – Vínculo com Instituição 

 

Para se vincular a uma instituição, marque a opção “Sim” e efetue a busca clicando no botão destacado.  

 

 

 

http://plataformabrasil.mysuite1.com.br/client/chatan.php?param=sochat_chatdep&inf=janela1&sl=pab
mailto:plataformabrasil@saude.gov.br
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Efetue a busca utilizando apenas um dos parâmetros: CNPJ ou Nome da Instituição.  

 

 

 

 

Clique em <Buscar Instituição> para localizar a 

Instituição desejada. Caso não encontre, favor 

consultar Manual de Cadastro de Instituição e 

efetuar o cadastro. O usuário poderá se vincular 

à Instituição posteriormente pela aba Alterar 

meus Dados (vide manual). 
As ramificações caracterizam 

instituições com Órgãos/Unidades, 

por exemplo: 

1 – UNIVERSIDADE X  

1.1 - Curso de Biomedicina 

1.2  - Curso de Biologia 

1.3 – Curso de Odontologia 
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Obs.: As instituições vinculadas no perfil do pesquisador são as opções que ficarão disponíveis para marcação no 

campo de “Instituições Proponentes” e, consequentemente, quando marcadas, aparecerão na folha de rosto 

gerada ao final da submissão dos projetos, conforme mostrado na parte de Submissão de Projetos. 

Depois de confirmada a efetividade do vínculo, marque o campo que declara a veracidade de suas 

informações cadastrais e conclua seu processo de cadastro. 

  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Selecione a 

Instituição e clique 

em <Adicionar> 

Selecione este item 

para habilitar o botão 

<Concluir> cadastro. 

Clique para finalizar 

o cadastro! 

Órgão/Unidade deverá estar marcado 

ao clicar no botão adicionar. Do 

contrário, o vínculo será feito apenas 

na matriz, sem o detalhamento do 

Órgão/Unidade. 

Para remover 

vínculo, clique no 

“X”. 

CONCLUÍDO! 


