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1. OBJETIVO 
Este manual descreve os passos para que o usuário possa solicitar o registro de produto. 

 

 

2. ATORES 

Perfil de acesso externo: 

• Solicitante de Registro de Produto. 

 

 

3. ACESSANDO O SISTEMA 
A aplicação está disponível no portal de aplicativos Web do MAPA. Para acessar o sistema, o 

usuário deve acessar o portal de aplicativos (http://sistemasweb.agricultura.gov.br) e selecionar a opção 

[PGA-SIGSIF - Plataforma de Gestão Agropecuária - SIGSIF]. 

 

4. INSTRUÇÕES 
Abaixo, encontra-se o passo-a-passo para que o usuário possa utilizar a funcionalidade ‘Solicitação de 

Registro de Produto’. 

 

4.1. Solicitar registro de produto 

A funcionalidade é acessada a partir do menu Processo > Registro de Produto > Consulta / 

Solicitação de Registro de Produto. 

 
Figura 1: Menu - Consultar solicitação/registro de produto 

A funcionalidade é acionada a partir da tela “Consultar solicitação/produto registrado”. O usuário deve 

clicar no botão  para preencher o formulário de solicitação de registro de produto. O sistema 

deve apresentar a tela ‘Inclusão da solicitação de registro de produto’. 

 

O sistema apresenta, inicialmente, 2 seções ao usuário: 

• Informativo da solicitação / Produto registrado 

• Identificação do estabelecimento solicitante 

 

OBS:Mais seções serão apresentadas ao usuário, de acordo com o preenchimento dos campos. 

 

4.1.1. Informativo da solicitação / Produto registrado 

A primeira seção a ser apresentada para o usuário é a seção ‘Informativo da solicitação / Produto 

registrado’: 

 

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/
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Figura 2: Incluir Solicitação de Registro – Seção ‘Informativo da solicitação / Produto registrado’ 

 

Essa seção apresenta as informações básicas da nova solicitação de registro de produto, não sendo 

possível a alteração dos valores dos campos. 

 

OBS:Os campos ‘Solicitação Nº’ e ‘Data da última modificação’ serão preenchidas automaticamente 

pelo sistema após o usuário salvar a solicitação do registro de produto.  

 

 

4.1.2. Identificação do estabelecimento solicitante 

A segunda seção a ser apresentada para o usuário é a seção ‘Identificação do estabelecimento 

solicitante’: 

 

 
Figura 3: Incluir Solicitação de Registro – Seção ‘Identificação do estabelecimento solicitante’ 

 

Essa seção apresenta as informações da empresa que será vinculada à solicitação de registro de 

produto realizada pelo usuário. 

 

Para começar o preenchimento dessa seção, o usuário deve clicar no botão  para consultar a 

empresa ao qual deseja vincular a solicitação de registro de produto.  

 

 

4.1.2.1. Pesquisar estabelecimento 

Após clicar na no botão com a lupa, o sistema apresenta a tela para consultar um estabelecimento 

para ser vinculado ao usuário: 
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Figura 4: Incluir Solicitação de Registro – Pesquisar estabelecimento 

 

 

O usuário deve preencher todos os campos com os dados do estabelecimento que deseja vincular e 

clicar no botão . O sistema, então, deve apresentar o resultado da consulta de acordo 

com os campos preenchidos. 

 

O usuário deve selecionar o registro e clicar no botão . 

 

 

 

 

 
Figura 5: Incluir Solicitação de Registro – Resultado da consulta de estabelecimento 
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Após incluir o estabelecimento, o sistema preenche automaticamente os campos da seção 

‘Identificação do estabelecimento solicitante’ com os dados do estabelecimento consultado: 

 

 
Figura 6: Incluir Solicitação de Registro – Seção ‘Identificação do estabelecimento’ - Preenchido 

 

Após o preenchimento da seção ‘Identificação do estabelecimento solicitante’, o sistema apresenta 

mais 4 seções ao usuário: 

• Dados do registro de produto 

• Atributos específicos 

• Dados da espécie 

• Comercialização 

 

 

4.1.3. Dados do registro de produto 

A terceira seção a ser apresentada para o usuário é a seção ‘Dados do registro de produto’: 

 

 
Figura 7: Incluir Solicitação de Registro – Seção ‘Dados do registro de produto’ 

 

Essa seção serve para que o usuário possa incluir as informações do produto que será registrado. 

 

 

O usuário deve informar o nome do produto que será 

registrado. 

 

O sistema preencherá esse campo com um número de 

protocolo gerado automaticamente. 



 

Coordenação Geral de Tecnologia da Informação - CGTI 

MAPA – Manual do Usuário Versão 1.0 

PGA – SIGSIF – Solicitação de Registro de Produto Data: 22/02/2017 

 

MAPA - SIGSIF Página 10 de 36 

Versão do Template: 1.0 

 

 

O usuário deve selecionar uma área do produto. Serão 

apresentadas somente as áreas vinculadas à empresa 

selecionada anteriormente.  

 

O usuário deve clicar no botão  para realizar a 

pesquisa de tipos de produtos padronizados pelo DIPOA. 

Esse botão só é habilitado após o preenchimento do 

campo ‘Área’.(Como pesquisar um produto padronizado) 

 

Após incluir um produto padronizado, o sistema verifica se 

esse produto tem ou não regulamentação. Caso o produto 

padronizado incluído tenha regulamentação, o campo é 

habilitado e torna-se obrigatório o preenchimento com as 

regulamentações cadastradas para o produto padronizado. 

 

 

 

 

 

Esses campos são preenchidos automaticamente pelo 

sistema após incluir um produto padronizado. Essas 

informações são vinculadas ao produto padronizado, no 

momento do seu cadastro. 

 

Após preencher o campo ‘Área’, o sistema verifica a opção 

que foi selecionada. Caso o usuário tenha selecionado a 

opção ‘Pescados e Derivados’, o sistema habilita esse 

campo para preenchimento obrigatório. 

 

Esse campo é habilitado após a inclusão do produto 

padronizado. O usuário deve selecionar a finalidade do 

produto. 

 

 

 

4.1.3.1. Pesquisarproduto padronizado 

Após clicar na no botão , o sistema apresenta a tela para consultar um produto padronizado: 
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Figura 8: Incluir Solicitação de Registro – Pesquisar produto padronizado 

 

O usuário deve preencher pelo menos um dos campos de pesquisa e clicar no botão . 

O sistema, então, deve apresentar o resultado da consulta de acordo com os campos preenchidos. 

 

O usuário deve selecionar o registro e clicar no botão . 

 

 
Figura 9: Incluir Solicitação de Registro – Resultado da consulta de produto 

 

Após incluir um produto padronizado, o usuário deve continuar preenchendo os campos da seção 

‘Dados do registro de produto’. (Voltar para preenchimento da seção ‘Dados do registro de produto’) 

 

 

 

4.1.4. Atributos específicos 

A quarta seção a ser apresentada para o usuário é a seção ‘Atributos específicos’: 
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Figura 10: Incluir Solicitação de Registro – Seção ‘Atributos específicos’ 

 

Essa seção serve para que o usuário possa selecionar os atributos que o produto a ser registrado terá.  

 

O usuário pode incluir ou remover atributos específicos. Para realizar atribuições e remoções, o usuário 

deve clicar nos seguintes botões em formato de seta: 

 

 

Atribui um atributo ao produto (Para esta ação, é 

necessária a seleção de um atributo no campo ‘Atributos 

específicos’) 

 
Atribui ao produto, todos os atributosespecíficos 

presentes no campo ‘Atributos específicos’ 

 

Remove um atributo do produto (Para esta ação, é 

necessária a seleção de um atributo no campo ‘Atributos 

específicos selecionados’) 

 
Removedo produto, todos os atributosespecíficos 

presentes no campo ‘Atributos específicos selecionados’ 

 

O usuário deve selecionar o (s) atributo (s) específico (s) para o produto que está solicitando o registro 

através do campo ‘Atributo específico’. 
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Figura 11: Incluir Solicitação de Registro – Seção ‘Atributos específicos’ – Selecionar opções 

 

Após selecionar as opções pertinentes ao produto o usuário deve dar dois cliques em cima da opção 

ou clicar no botão  para mover a opção para o campo ‘Atributos específicos selecionados’: 

 

 
Figura 12: Incluir Solicitação de Registro – Seção ‘Atributos específicos’ – Atributos selecionados 

 

OBS: Caso o usuário atribua a opção ‘Não se aplica’, o sistema remove todos os atributos específicos 

selecionados e impede o usuário de atribuir outros atributos específicos ao produto. 

 

 

Após o preenchimento da seção ‘Atributos específicos’, o usuário deve passar para a próxima seção, 

‘Dados da espécie’. 
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4.1.5. Dados da espécie 

A quinta seção a ser apresentada para o usuário é a seção ‘Dados da espécie’: 

 

 
Figura 13: Incluir Solicitação de Registro – Seção ‘Atributos Dados da espécie’ 

 

Essa seção serve para o usuário informar as espécies que refletem a natureza/composição do produto 

a ser registrado. 

 

OBS¹:Ao selecionar um produto padronizado, na seção ‘Dados do registro de produto’, o sistema 

verifica se há uma espécie vinculada. Caso haja uma espécie vinculada, o sistema não permite que o 

usuário a exclua. 

 

OBS²:É necessário que haja, pelo menos, uma espécie na tabela, seja vinculada pelo sistema ou pelo 

usuário através do botão ‘Novo’. 

 

O usuário poderá incluir uma nova espécie ao registro de produto. Para isso, o usuário deve clicar no 

botão . O sistema apresenta a tela de consulta de espécies: 

 

 
Figura 14: Incluir Solicitação de Registro – Incluir espécie 

 

 

O usuário deve preencher os campos com os dados da espécie que deseja ser incluída e clicar no 

botão . 

Após confirmar a inclusão, o sistema inclui a espécie na tabela de espécies vinculados ao produto. 
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Figura 15: Incluir Solicitação de Registro – Espécie incluída 

 

Após o preenchimento da seção ‘Dados da espécie’, o usuário deve passar para a próxima seção, 

‘Comercialização’. 

 

 

4.1.6. Comercialização 

A sexta seção a ser apresentada para o usuário é a seção ‘Comercialização’: 

 

 
Figura 16: Incluir Solicitação de Registro – Seção ‘Comercialização’ 

 

Essa seção serve para o usuário informar para quais países o produto registrado poderá ser 

disponibilizado. 

 

O usuário deve informar ao menos um dos campos na seção de comercialização, podendo preencher 

os campos referentes ao ‘Mercado interno’ e/ou ‘Mercado externo’.  

 

Caso a comercialização do produto seja nacional, o usuário deve selecionar a opção ‘Brasil’ no campo 

‘Mercado interno’: 
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Figura 17: Incluir Solicitação de Registro – Mercado interno 

 

Caso a comercialização seja externa, o usuário deve informar um mercado externo. Para isso ele deve 

informar os blocos de países, através do campo ‘Mercado comum’ e/ou os países que desejar, através 

do campo ‘Países’. 

 

O usuário pode incluir ou remover um mercado comum e/ou países. Para realizar atribuições e 

remoções, o usuário deve clicar nos seguintes botões em formato de seta: 

 

 

Atribui um mercado comum/país ao produto (Para esta 

ação, é necessária a seleção de um mercado comum/país 

no campo ‘Mercado comum’/’Países’, respectivamente) 

 

Atribui ao produto, todos osmercados 

comuns/paísespresentes no campo ‘Mercado 

comum’/’Países’, respectivamente 

 

Remove um mercado comum/país do produto (Para esta 

ação, é necessária a seleção de um mercado comum/país 

no campo ‘Mercado comum selecionado’/’Países 

selecionados’, respectivamente) 

 

Removedo produto, todos os mercados comuns/países 

presentes no campo ‘Mercado comum 

selecionado’/’Países selecionados’, respectivamente 

 

O usuário deve selecionar o (s) mercado (s) comum (uns) para o produto que está solicitando o registro 

através do campo ‘Mercado comum’. 

 

 
Figura 18: Incluir Solicitação de Registro – Seção ‘Comercialização’ – Selecionar Mercado 

 

Após selecionar as opções pertinentes ao produto o usuário deve dar dois cliques em cima da opção 

ou clicar no botão  para mover a opção para o campo ‘Mercado comum selecionado’: 
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Figura 19: Incluir Solicitação de Registro – Seção ‘Comercialização’ – Mercado selecionado 

 

Após incluir o mercado comum, o usuário pode incluir os países que participarão da comercialização. 

Para isso, o usuário deve selecionar o (s) país (es) para o produto que está solicitando o registro 

através do campo ‘Países’. 

 

 
Figura 20: Incluir Solicitação de Registro – Seção ‘Comercialização’ – Selecionar País 

 

Após selecionar as opções pertinentes ao produto o usuário deve dar dois cliques em cima da opção 

ou clicar no botão  para mover a opção para o campo ‘Países selecionados’: 
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Figura 21: Incluir Solicitação de Registro – Seção ‘Comercialização’ – País selecionado 

 

Após o preenchimento da seção ‘Comercialização’, o usuário deve clicar no botão 

 para continuar o preenchimento do formulário de solicitação de registro 

de produto. 

 

Ao clicar no botão , o sistema emite a mensagem 

, gera 3 informações e preenche 3 campos com 

as informações geradas: 

 

 

O sistema gera o número da solicitação (presente na 

seção Informativo da solicitação / Produto registrado). Esse 

número é gerado automaticamente seguindo o padrão 

XXXXXX/AAAA, onde XXXXXX corresponde ao número, 

gerado sequencialmente, de solicitações referente àquela 

empresa, e AAAA corresponde ao ano que aquela 

solicitação está sendo realizada. 

 

O sistema preenche esse campo com a data da última 

alteração da solicitação (presente na seção Informativo da 

solicitação / Produto registrado). Nesse caso, o sistema 

preencherá com a data atual da solicitação.  

 

O sistema gera o número do processo (presente na seção 

Dados do registro de produto). Esse número é gerado 

automaticamente seguindo o padrão XXXXXX/AAAA, onde 

XXXXXX corresponde ao número, gerado 

sequencialmente, de processos referente àquela empresa, 

e AAAA corresponde ao ano que aquela solicitação está 

sendo realizada. 
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Ao clicar no botão , o sistema, também, apresenta mais 6 seções ao 

usuário: 

• Composição 

• Processo de fabricação 

• Rótulo cadastrado 

• Embalagem cadastrada 

• Vinculação entre embalagens e rótulos 

• Anexar arquivos diversos 

 

 

4.1.7. Composição 

A sétima seção a ser apresentada para o usuário é a seção ‘Composição’: 

 

 
Figura 22: Incluir Solicitação de Registro – Seção ‘Composição’ 

 

Essa seção serve para o usuário informar quais os ingredientes fazem parte da composição do produto 

que está sendo solicitado o registro. 

 

Para incluir um produto, o usuário deve clicar no botão . O sistema apresenta a tela 

‘Igredientes da composição’: 

 

 
Figura 23: Incluir Solicitação de Registro – Seção ‘Composição’ 
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A partir dessa tela, há 3 modos de inserções de ingredientes que diferem-se dependendo do tipo de 

ingrediente selecionado. Há 6 tipos de ingredientes: Aditivo, Aroma artificial, Aroma idêntico ao natural, 

Aroma natural, MIX, Único. 

 

 

4.1.7.1. Aditivo ou Único 

Para incluir ingredientes do tipo ‘Aditivo’ ou ‘Único’, o usuário deve selecionar a opção ‘Aditivo’ ou a 

opção ‘Único’ no campo ‘Tipo de ingrediente’. O sistema, então, habilita o botão  para que o 

usuário possa realizar a pesquisa do ingrediente. 

 

 
Figura 24: Incluir Solicitação de Registro – Ingrediente Aditivo ou Único 

 

O usuário realiza a pesquisa de ingrediente e inclui um ingrediente na composição. Para pesquisar um 

ingrediente do tipo ‘Aditivo’ ou ‘Único’, o usuário deve clicar no botão . O sistema apresenta a tela 

de pesquisa: 

 

 
Figura 25: Incluir Solicitação de Registro – Pesquisar ingrediente Aditivo ou Único 
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O sistema apresenta o resultado da consulta. O usuário deve selecionar o registro e clicar no botão 

. 

 

 
Figura 26: Incluir Solicitação de Registro – Aditivo ou Único – Resultado 

 

O sistema preenche o campo ‘Nome do ingrediente’ com o ingrediente incluído:  

 

 
Figura 27: Incluir Solicitação de Registro – Aditivo ou Único – Campo preenchido 

 

Após incluir um ingrediente, o usuário deve informar a quantidade, preenchendo o campo ‘Quantidade’, 

e a unidade de medida, preenchendo o campo ‘Unidade de medida’ desse ingrediente. 

 

OBS:O usuário deve ter cuidado ao preencher o campo ‘Unidade de medida’ pois a opção selecionada 

na primeira inclusão de ingrediente não poderá ser alterada. Todos os ingredientes incluídos depois 

terão a mesma unidade de medida escolhida para o primeiro ingrediente incluído. 

 

O campo ‘Porcentagem’ é preenchido automaticamente. O sistema realiza um cálculo da quantidade 

de cada ingrediente incluído e calcula a porcentagem do ingrediente na composição. 

 

O usuário deve, após preencher todos os campos, clicar no botão  para incluir o 

ingrediente à composição. 
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Figura 28: Incluir Solicitação de Registro – Aditivo ou Único – Preenchido 

 

O sistema, então, inclui o ingrediente à tabela de composição do produto. 

 

 
Figura 29: Incluir Solicitação de Registro – Aditivo ou Único – Tabela 

 

 

4.1.7.2. Aroma artificial, Aroma idêntico ao natural ou Aroma natural 

Para incluir ingredientes do tipo ‘Aroma artificial’, ‘Aroma idêntico ao natural’ ou ‘Aroma natural’, o 

usuário deve selecionar a opção ‘Aroma artificial’, ‘Aroma idêntico ao natural’ ou ‘Aroma natural’ no 

campo ‘Tipo de ingrediente’. O sistema, então, apresenta o botão  para que o usuário possa 

realizar a pesquisa do ingrediente e incluir vários ingredientes, referentes aos aromas, à composição. 
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Figura 30: Incluir Solicitação de Registro – Ingrediente Aromas 

 

O usuário realiza a pesquisa de ingrediente e inclui um ingrediente na composição. Para pesquisar um 

ingrediente do tipo ‘Aroma artificial’, ‘Aroma idêntico ao natural’ ou ‘Aroma natural’, o usuário deve 

clicar no botão . O sistema apresenta a tela de pesquisa: 

 

 
Figura 31: Incluir Solicitação de Registro – Pesquisar ingrediente Aromas 

 

O sistema apresenta o resultado da consulta. O usuário deve selecionar o registro e clicar no botão 

. 
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Figura 32: Incluir Solicitação de Registro – Aromas – Resultado 

 

O sistema preenche o campo ‘Nome do ingrediente’ com o ingrediente incluído:  

 

 
Figura 33: Incluir Solicitação de Registro – Aromas – Campo preenchido 

 

Após incluir um ou mais ingredientes ingrediente, o usuário deve informar a quantidade, preenchendo o 

campo ‘Quantidade’, e a unidade de medida, preenchendo o campo ‘Unidade de medida’ desse 

ingrediente. 

 

OBS:O usuário deve ter cuidado ao preencher o campo ‘Unidade de medida’ pois a opção selecionada 

na primeira inclusão de ingrediente não poderá ser alterada. Todos os ingredientes incluídos depois 

terão a mesma unidade de medida escolhida para o primeiro ingrediente incluído. 

 

O campo ‘Porcentagem’ é preenchido automaticamente. O sistema realiza um cálculo da quantidade 

de cada ingrediente incluído e calcula a porcentagem do ingrediente na composição. 

 

O usuário deve, após preencher todos os campos, clicar no botão  para incluir o 

ingrediente à composição. 
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Figura 34: Incluir Solicitação de Registro – Aromas – Preenchido 

 

O sistema, então, inclui o ingrediente à tabela de composição do produto. 

 

 
Figura 35: Incluir Solicitação de Registro – Aromas – Tabela 

 

 

4.1.7.3. MIX 

Para incluir ingredientes do tipo ‘MIX’, o usuário deve selecionar a opção ‘MIX’ no campo ‘Tipo de 

ingrediente’. O sistema, então, habilita o botão , para que o usuário possa realizar a pesquisa do 

ingrediente, e apresenta a seção ‘Dados do ingrediente da composição do mix’. 
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Figura 36: Incluir Solicitação de Registro – Ingrediente MIX 

 

 

O usuário realiza a pesquisa de ingrediente e inclui um ingrediente na composição.Para pesquisar um 

ingrediente para montar sua composição do tipo ‘MIX’, o usuário deve clicar no botão . O sistema 

apresenta a tela de pesquisa: 
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Figura 37: Incluir Solicitação de Registro – Pesquisar ingrediente MIX 

 

O sistema apresenta o resultado da consulta. O usuário deve selecionar o registro e clicar no botão 

. 

 

 
Figura 38: Incluir Solicitação de Registro – MIX – Resultado da consulta 

 

O sistema preenche o campo ‘Nome do MIX’ com o ingrediente incluído:  

 

 
Figura 39: Incluir Solicitação de Registro – MIX – Campo preenchido 

 

Após incluir um ingrediente, o usuário deve passar para a seção ‘Dados do ingrediente da composição 

do mix’ para incluir ingredientes que farão parte do MIX.  

 

OBS:Os campos ‘Quantidade’ e ‘Porcentagem’ serão preenchidos automaticamente, dependendo dos 

valores incluídos na seção ‘Dados do ingrediente da composição do mix’. 

 

Na seção ‘Dados do ingrediente da composição do mix’, o usuário deve preencher o campo ‘Tipo de 

ingrediente de mix’. Esse campo possui 5 opções, e o preenchimento dos demais campos dependem 

do tipo de ingrediente escolhido. O preenchimento dos campos pode ser consultado através dos 

tópicos 5.1.7.1 Aditivo ou Único ou 5.1.7.3 Aroma artificial, Aroma idêntico ao natural ou Aroma natural. 

 

Após preencher os campos, seguindo os passos anteriores, o usuário deve clicar no botão  

para incluir os ingredientes à tabela de mix que fará parte da composição. 
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Figura 40: Incluir Solicitação de Registro – MIXinserido 

 

Com o MIX formado, o usuário deve clicar no botão .O sistema, então, inclui o 

ingrediente à tabela de composição do produto. 

 

 
Figura 41: Incluir Solicitação de Registro – MIX – Tabela 

 

Após o preenchimento da seção ‘Composição’, o usuário deve passar para a próxima seção, ‘Processo 

de fabricação’. 

 

 

4.1.8. Processo de fabricação 

A oitava seção a ser apresentada para o usuário é a seção ‘Processo de fabricação’: 

 

 
Figura 42: Incluir Solicitação de Registro – Seção ‘Processo de fabricação’ 
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Essa seção serve para o usuário o processo de fabricação do produto a ser registrado. Após detalhar o 

processo de fabricação, o usuário deve passar para a próxima seção ‘Rótulo cadastrado’. 

 

 

4.1.9. Rótulo cadastrado 

A nona seção a ser apresentada para o usuário é a seção ‘Rótulo cadastrado’: 

 

 
Figura 43: Incluir Solicitação de Registro – Seção ‘Rótulo cadastrado’ 

 

Essa seção serve para o usuário cadastrar os rótulos que o produto a ser registrado terá.  

 

Para incluir um rótulo, o usuário deve clicar no botão . O sistema apresenta a tela ‘Incluir 

rótulo’: 

 

 
Figura 44: Incluir Solicitação de Registro – Incluir rótulo 
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São exibidas 2 seções para o usuário: ‘Dados do rótulo’ e ‘Anexar rótulo’. 

 

Na seção ‘Dados do rótulo’, o usuário deve preencher os campos ‘Marca do produto’ e ‘Número do 

registro do produto’. Os campos ‘Data início’ e ‘Data término’ serão preenchidas automaticamente pelo 

sistema, quando a solicitação de registro for aprovada. 

 

Na seção ‘Anexar rótulo’ o usuário deve anexar os rótulos que deseja que o produto a ser registrado 

tenha. Para isso, o usuário deve clicar no botão e selecionar o arquivo necessário. Após 

selecionar o arquivo, ele estará disponível para ser inserido. 

 

 
Figura 45: Incluir Solicitação de Registro – Rótulo inserido 

 

O usuário deve preencher o campo ‘Situação’ e clicar no botão  para que o rótulo seja 

anexado. O usuário pode verificar os rótulos anexados na lista de rótulos anexados: 

 

 
Figura 46: Incluir Solicitação de Registro – Lista de rótulos anexados 

 

Após anexar os rótulos, o usuário deve clicar no botão  para que o rótulo anexado seja 

incluído na lista de rótulos cadastrados. 

 

 
Figura 47: Incluir Solicitação de Registro – Lista de rótulos cadastrados 

 

 

 

O usuário poderá realizar as seguintes ações para cada rótulo na lista de rótulos cadastrados: 
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Visualizar o rótulo cadastrado 

 
Excluir o rótulo cadastrado 

 
Inativar o rótulo cadastrado 

 
Editar o rótulo cadastrado 

 

Após anexar os rótulos do produto a ser registrado, o usuário deve passar para a próxima seção 

‘Embalagem cadastrada’. 

 

4.1.10. Embalagem cadastrada 

A décima seção a ser apresentada para o usuário é a seção ‘Embalagem cadastrada’: 

 

 
Figura 48: Incluir Solicitação de Registro – Seção ‘Embalagem cadastrada’ 

 

Essa seção serve para o usuário cadastrar os tipos de embalagem que o produto a ser registrado terá.  

 

Para incluir uma embalagem, o usuário deve clicar no botão . O sistema apresenta a tela 

‘Incluir embalagem do produto’: 

 

 
Figura 49: Incluir Solicitação de Registro – Incluir embalagem 
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Na seção ‘Dados da embalagem’, o usuário deve preencher todos os campos obrigatórios. Após 

preencher os campos necessários, o usuário deve clicar no botão  para que a 

embalagem seja incluída na lista de embalagens cadastradas. 

 

 
Figura 50: Incluir Solicitação de Registro – Lista de embalagens cadastradas 

 

O usuário poderá realizar as seguintes ações para cada embalagem na lista de embalagens 

cadastradas: 

 

 
Visualizar a embalagem cadastrada 

 
Excluir a embalagem cadastrada 

 
Inativar a embalagem cadastrada 

 
Editar a embalagem cadastrada 

 

Após incluir os tipos de embalagens do produto a ser registrado, o usuário deve passar para a próxima 

seção ‘Vinculação entre embalagens e rótulos’. 

 

 

4.1.11. Vinculação entre embalagens e rótulos 

A décima primeira seção a ser apresentada para o usuário é a seção ‘Vinculação entre embalagens e 

rótulos’: 

 

 
Figura 51: Incluir Solicitação de Registro – Seção ‘Vinculação entre embalagem e rótulo’ 

 

Essa seção serve para o usuário realizar o vínculo entre a embalagem cadastrada e o rótulo anexado.  

 

Para incluir um vínculo, o usuário deve clicar no botão . O sistema apresenta a tela ‘Vincular 

embalagem e rótulo’: 
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Figura 52: Incluir Solicitação de Registro – Vincular embalagem e rótulo 

 

O campo ‘Embalagem cadastrada’ é uma lista com as embalagens que o usuário cadastrou na seção 

‘Embalagem cadastrada’. O campo ‘Rótulo cadastrado’ é uma lista com os rótulos que o usuário 

cadastrou na seção ‘Rótulo cadastrado’. O campo ‘Data início do vínculo’ é preenchido 

automaticamente pelo sistema com a data em que o vínculo foi realizado. 

 

Após preencher os campos necessários, o usuário deve clicar no botão  para que o 

vínculo seja incluído na lista de vínculos . 

 

 
Figura 53: Incluir Solicitação de Registro – Lista de vínculos 

 

O usuário poderá realizar as seguintes ações para cada vínculo na lista de vínculos realizados: 

 

 
Excluir o vínculo 

 
Inativar o vínculo 

 
Editar o vínculo 

 

Após realizar os vínculos entre embalagens e rótulos cadastrados, o usuário deve passar para a 

próxima seção ‘Anexar arquivos diversos’. 
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4.1.12. Anexar arquivos diversos 

A décima segunda seção a ser apresentada para o usuário é a seção ‘Anexar arquivos diversos’: 

 

 
Figura 54: Incluir Solicitação de Registro – Seção ‘Anexar arquivos diversos’ 

 

Essa seção serve para o usuário anexar os arquivos necessários para a aprovação da solicitação de 

registro de produto. Esses arquivos, também, passarão por análise. 

 

Essa seção é exclusiva para anexar: 

• Documentos referentes a atributos específicos declarados; 

• Documentos relacionados a categoria do produto; 

• Documentos de referência sobre a composição e processo de fabricação. 

 

O usuário deve selecionar uma opção no campo ‘Nome do arquivo’. O campo ‘Envio obrigatório’ 

informa ao usuário se o arquivo selecionado é obrigatório ou não. 

 

 
Figura 55: Incluir Solicitação de Registro – Nome do arquivo 

 

OBS¹:As opções presentes no campo ‘Nome do arquivo’ podem estar diferentes, dependendo da 

configuração realizada pelo administrador do sistema. 

 

OBS²:O nome do arquivo selecionado deve corresponder ao conteúdo do arquivo anexado. 

 

Logo em seguida, o usuário deve clicar no botão  e selecionar o arquivo necessário. 

Após selecionar o arquivo, ele estará disponível para ser inserido à solicitação. 

 

 
Figura 56: Incluir Solicitação de Registro – Arquivo disponível para anexar 

 

O usuário deve clicar no botão  para que o arquivo seja inserido à solicitação.  
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O usuário pode verificar os arquivos anexados através da tabela ‘Lista de arquivos anexados’. 

 

 
Figura 57: Incluir Solicitação de Registro – Lista de arquivos anexados 

 

OBS¹:O sistema só permite anexar um arquivo para cada tipo de arquivo selecionado. 

 

OBS2²O sistema só permite anexar arquivos com extensão .DOC, .DOCX, .PDF, .XLS, .XLSX, .ODF, 

.JPG, .PNG, e que não excedam o limite de tamanho máximo de 5MB. 

 

Após ter preenchido corretamente todos os campos necessários, o usuário pode clicar no botão 

 ou no botão . 

 

4.1.13. Salvar rascunho 

Se o usuário clicar no botão , o sistema deve salvar a solicitação de registro de 

produto elaborada como rascunho.  

 

O usuário recebe a mensagem que o registro salvo como rascunho. 

 

 
Figura 58: Incluir Solicitação de Registro – Salvar rascunho – Mensagem de sucesso 

 

Regras: 

 

a) Salvar Rascunho: Situação Aplicada para a Solicitação de Registro de 
Produto: Quando acionada a ação “Salvar Rascunho”, o sistema deverá salvar os 
dados da “Solicitação de Registro de Produto” e incluir a situação “Rascunho”.  

b)  

4.1.14. Salvar e Enviar 

Se o usuário clicar no botão , o sistema deve salvar a solicitação de registro de 

produto elaborada. 

 

Caso o usuário tenha preenchido o campo ‘Produto regulamentado’, da seção ‘Dados do registro de 

produto’, a solicitação de registro é aprovada automaticamente. 

 

Caso o produto não tenha regulamentação, a solicitação será enviada para uma análise. 

O usuário recebe a mensagem que o registro salvo como rascunho. 
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Figura 59: Incluir Solicitação de Registro – Enviar solicitação – Mensagem de sucesso.  

 

 

Regras: 

a) Se a solicitação enviada for referente a um produto regulamentando, a 
aprovação da solicitação será automática, caso contrario, a solicitação será 
enviada para análise.  

• Se a aprovação da solicitação for automática: a situação da solicitação 
será alterada para “Aprovada – automaticamente”; 

• Se a solicitação for enviada para análise: a situação da solicitação será 
alterada para “Enviada”. Após o parecer da análise, a solicitação será 
alterada conforme a situação do parece (aprovada, aprovada com 
ressalva, com pendência ou reprovada) 

b) Após a aprovação da solicitação, seja por processo de aprovação “automático”, 
ou por “análise”, o sistema exibirá para cada rótulo o período de validade do 
registro do produto. Será calculada a validade 10 anos a contar da data da 
aprovação da solicitação.  

 
 


