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COMO ADERIR AO SNC NA
PLATAFORMA
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1º Passo: Acessar o endereço: http://snc.cultura.gov.br/

2º: Passo: Acesso à Plafatorma:
a) Os municípios/estados que já fizeram a adesão pela plataforma receberão uma senha
no e‐mail cadastrado para validação do acesso.
b) Os municípios que não tem cadastro, devem clicar em “Novo Usuário” indicado na tela
abaixo.
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3º: Passo: Ao clicar em “Novo Usuário”, o gestor deverá cadastrar seus dados pessoais.
Observação: Sugerimos que se utilize o e‐mail institucional do gestor.
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ATENÇÃO!
Ao fazer o cadastro, o usuário receberá, no e‐mail cadastrado, a validação do acesso. É preciso
clicar no link recebido para gerar a primeira senha. Se este procedimento não for realizado, o
usuário não conseguirá acessar a Plataforma!
Após clicar em cadastrar, o usuário será direcionado para a tela abaixo.
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4º: Passo: Para dar início ao preenchimento das informações, clique em “Ente Federado”,
“Interlocutor”, e “Responsável” (na coluna à esquerda) e insira as informações solicitadas.
Menu_Ente Federado

Neste momento, o
usuário deverá escolher o ente
federado: se é prefeitura ou
Governo Estadual.
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Em seguida, deverão ser preenchidas as informações do ente conforme figura abaixo:
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Menu_Interlocutor
Em seguida, deverão ser preenchidas as informações do interlocutor.
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Menu_Responsável

Se o responsável for a
mesma pessoa do
interlocutor, basta clicar
no link em destaque para
que as informações sejam
migradas.
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Em seguida você receberá uma mensagem de confirmação do cadastro.

A mensagem de sucesso
ao lado aparecerá nos 3
cadastros!
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Após o preenchimento dos três formulários, a página inicial ficará da seguinte forma:
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Nesta mensagem, você
terá as instruções para
imprimir o acordo de
cooperação e a solicitação
de integração.
Aqui você também
encontra o endereço para
envio dos arquivos.

Modelo do Acordo que deverá ser impresso:

Modelo da solicitação que deverá ser impressa:

Após o recebimento dos arquivos devidamente preenchidos e assinados pelo prefeito, a
Equipe SNC fará os procedimentos necessários à sua adesão. Em seguida, o acordo será
publicado no Diário Oficial da União.
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Após a publicação, você receberá um e‐mail e a tela inicial ficará da seguinte forma:
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Nesta tela, você é orientado a
pesquisar o extrato do acordo
de cooperação do seu
município no site da imprensa
nacional!
Veja que os dados do
município também aparecem
em sua tela. Para alterá‐los,
basta clicar no item na soluna
à sua esqueda.

Fale Conosco
Se houver dúvidas, você pode falar conosco disponibilizado no canto superior à sua direita:
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