
   
             

     

Caro Participante, 

 

A Comissão Organizadora do VIII Congresso Interno coloca à disposição de toda a comunidade 

Fiocruz o Documento Base para discussão e contribuições. Este documento foi apreciado e 

aprovado pelo Conselho Deliberativo em sua reunião ordinária do mês de setembro de 2017.  

 

Visando possibilitar a contribuição da comunidade Fiocruz por meio de consulta interna, foi criado 

um ambiente virtual na plataforma do Campus Virtual Fiocruz. 

Se esta é a primeira vez que você acessará a plataforma, é necessário efetuar o cadastro completo 

no acesso unificado UNA-SUS / Fiocruz. A seguir você encontrará o tutorial para efetuar o cadastro e 

as orientações para acessar a plataforma. 

Se você já possui o cadastro, pode consultar as informações a partir do Passo 3. 

 

 

PASSO 1 – Acesso à plataforma 

Acessar a Plataforma de cursos no endereço:  

http://cursos.campusvirtual.fiocruz.br 

Recomendamos que você adicione esse endereço aos seus favoritos, para facilitar o acesso. Se você 

estiver usando o Google Chrome você pode fazer isso clicando na estrela que fica do lado direito 

superior. Após a confirmação, será criado um atalho para a página logo abaixo da barra de navegação. 

 

PASSO 2 - Usuário não cadastrado 

Após entrar no site do Campus Virtual, clicar em “Acessar” no canto superior direito. Você será 

direcionado para o acesso unificado UNA-SUS / Fiocruz. 

 

 

 

 

 

 



   
             

     

 

Tela 1. Login Campus Virtual 

 

O Campus Virtual Fiocruz utiliza o cadastro da rede Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) para 

permitir que todos tenham acesso aos diversos cursos do Sistema UNA-SUS e da Fiocruz através de 

um único usuário e senha, independentemente da instituição.  

 

Tela 2. Acesso UNA-SUS - cadastrar 

 

Para acessar o ambiente dos cursos do Campus Virtual Fiocruz é necessário efetuar o cadastro 

completo no acesso unificado UNA-SUS / Fiocruz. 

Se você ainda não possui cadastro neste sistema, clique em “Cadastrar”. 



   
             

     

 

Tela 3. Cadastro inicial UNA-SUS  

 

Esta é a primeira etapa do cadastro, e ao finalizá-la o sistema encaminha uma mensagem de 

autenticação para o e-mail que você informou.  

 

Tela 4. E-mail de ativação do cadastro  

 

Você deve clicar no link recebido neste e-mail para ativar e finalizar seu cadastro. Ao clicar você será 

então direcionado para uma segunda página, com mais informações que devem ser preenchidas.  

ATENÇÃO: Caso você não receba o e-mail de ativação da UNA-SUS na sua caixa de entrada principal, 

verifique na sua caixa de spam. Se você constatar que realmente não entrou o e-mail de ativação, 



   
             

     

entre novamente no campo de acesso do campus virtual (tela 1). Em seguida, clique no botão “Precisa 

de ajuda?”, conforme tela a seguir. 

Tela 4.1. Ajuda do cadastro UNA-SUS 

 

Clicando neste botão, você será direcionado para nova tela, onde deve selecionar a opção “Não 

recebeu o e-mail de ativação do cadastro?” e clicar em “Acessar”. 

Tela 4.2. Tela de ajuda – seleção ajuda para e-mail de ativação do cadastro 

 

Em seguida será aberta uma nova página, onde você deverá preencher o campo com o e-mail 

indicado na primeira etapa do cadastro.  



   
             

     

 

 

Tela 4.3. Reenvio de e-mail de ativação 

 

Após preencher o seu e-mail pré-cadastrado e clicar em “Enviar”, aguarde alguns minutos e verifique 

novamente sua caixa de e-mails. Se tudo deu certo, você receberá o e-mail de ativação e poderá 

seguir adiante, conforme as instruções a seguir, a partir da tela 5. 

OBS: Caso o problema persista, por favor entre em contato com a Escola Corporativa Fiocruz, que 

está apoiando a implantação desta comunidade virtual: escolacorporativa@fiocruz.br  

 

Tela 5. Página de ativação de cadastro e termo de adesão  



   
             

     

 

Neste primeiro passo da ativação você deverá aceitar os termos e clicar em prosseguir. 

 

Tela 6. Passo 2 da ativação de cadastro  

  

Este é o segundo passo da ativação e você deverá preencher todos os campos obrigatórios. 

 

 

Tela 7. Passo 3 da ativação de cadastro  



   
             

     

 

Neste terceiro passo é necessário preencher seus dados de contato, tais como e-mail, endereço e 

telefone.  

 

 

Tela 8. Passo 4 da ativação de cadastro  

 

Na quarta etapa você deverá informar seus dados de formação e escolaridade. Em seguida clique no 

botão “Finalizar Cadastro”.  

 

Tela 9. Confirmação da ativação de cadastro  



   
             

     

 

Somente depois de concluída esta etapa é que o cadastro será efetivado.  

Este cadastro só será realizado uma única vez e você poderá então acessar tanto os cursos do Campus 

Virtual Fiocruz quanto os oferecidos pelo UNA-SUS. 

Se ainda restar alguma dúvida, você pode acessar o manual do cadastro em: 

http://www.unasus.gov.br/sites/default/files/tutorial_acesso_unasus_pdf.pdf 

 

PASSO 3 - Usuário Cadastrado 

Após o cadastro você deve entrar com o mesmo login e senha na plataforma de cursos do Campus 

Virtual Fiocruz (http://cursos.campusvirtual.fiocruz.br), clicando novamente em Acessar no canto 

superior direito da tela (vide Tela 1. Login Campus Virtual, copiada abaixo). 

 

O sistema irá direcionar novamente para a página do acesso unificado UNA-SUS / Fiocruz, mas dessa 

vez, após informar seu CPF e senha, você deverá clicar no botão “Acessar”. 



   
             

     

Tela 10. Login UNA-SUS  

 

Feitos os procedimentos acima, você deverá visualizar toda a lista de cursos e comunidades do 

Campus Virtual. Neste caso a categoria é “comunidades” e o nome é “Consulta Interna para VIII 
Congresso Interno Fiocruz”. 

 

Tela 11. Localização da comunidade 

 

 

  



   
             

     

PASSO 4 – Acesso ao ambiente virtual 

Após localizar a comunidade e clicar em “Acesso”, o sistema abre uma tela de inscrição. Não é 

necessária nenhuma chave, basta clicar no botão “Inscreva-me” e você será direcionado para o 

ambiente da Consulta Interna. 

 

Tela 12. Inscrição no ambiente 

 

Depois de feitos estes procedimentos você conseguirá acessar este ambiente virtual, consultar os 

materiais de referência e realizar suas contribuições para o documento base do VIII Congresso Interno 

Fiocruz! 

 

 

 

ATENÇÃO: Se você tiver algum problema no cadastro ou no acesso ao ambiente, por favor entre em 

contato com a Escola Corporativa Fiocruz, que está apoiando a implantação desta comunidade 

virtual: escolacorporativa@fiocruz.br  

 


