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• USUÁRIOS SERVIDORES DO MAPA:
• Perfis disponíveis: continuação

– Consulta Nacional/Estrangeiro SEDE(Brasília), VIGIAGRO 
e Usuários de Empresas

– Consulta Nacional por UF SERVIDORES DA INSPEÇÃO 
FEDERAL

– Solicitante de Reg. Produto  Empresas(SIF, ER, EE)
– Analista AFFA
– Auditor AFFA
– Avaliador de Auditoria  DREC

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/PGA-SIGSIF.html


OBTENÇÃO DE PRIMEIRO ACESSO
-USUÁRIOS EMPRESAS-

ATENÇÃO !
• Quem deve pedir?

O responsável legal pela empresa(SIF, ER ou EE)

• Qual perfil solicitar?
“Gestor de Controle de acesso externo”. 

Pois o primeiro usuário cadastrado, para cada
estabelecimento, será o responsável por liberar acesso aos
demais usuários vinculados àquele SIF, ER ou EE.



• Documentos necessários:

 Documento autenticado da empresa indicando os 
usuários como seus representantes no sistema (cópia 
digitalizada); 

 Documento de identificação civil do usuário (cópia 
digitalizada).

OBTENÇÃO DE PRIMEIRO ACESSO
-USUÁRIOS EMPRESAS-



• Onde e como solicitar ?
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/PGA-SIGSIF.html

OBTENÇÃO DE PRIMEIRO ACESSO
-USUÁRIOS EMPRESAS-

1ºPASSO: Acessar área de 
cadastro(Sistema SOLICITA)

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/PGA-SIGSIF.html


OBTENÇÃO DE PRIMEIRO ACESSO
-USUÁRIOS EMPRESAS-

•Onde e como solicitar ?

Informar dados pessoais do usuário requerente

2 ºPASSO: Preencher cadastro no SOLICITA

Selecionar: PGA_SIGSIF

Informar e-mail para o qual será enviado 
LOGIN E SENHA



OBTENÇÃO DE PRIMEIRO ACESSO
-USUÁRIOS EMPRESAS-

•Onde e como solicitar ?
3 ºPASSO: Enviar cadastro no SOLICITA

Um e-mail será enviado informando o 
Login e Senha, bem como o link para 
acesso ao sistema. 



E-mail enviado pelo 
Sistema com LOGIN e 

SENHA



• O usuário já obteve acesso à PGA, contudo ainda não tem
acesso a Funcionalidade de “Registro de Produto”.

• É necessário solicitar “Acesso Externo”, por meio do
preenchimento do “Formulário Complementar de Liberação
de Acesso Externo” para se vincular às empresas com SIF,
ER ou EE

OBTENÇÃO DE PRIMEIRO ACESSO
-USUÁRIOS EMPRESAS-

•Solicitação de liberação de acesso:

1ºPASSO: Acessar área “Adminstrativo”
“Solicitação de Acesso Externo”



OBTENÇÃO DE PRIMEIRO ACESSO
-USUÁRIOS EMPRESAS-

•Solicitação de liberação de acesso:

1ºPASSO: Clicar em “Preencher 
formulário complementar”



O sistema abrirá a tela “Incluir 
solicitação de liberação de 
acesso” os campos das 
“Informações Cadastrais 
Vinculadas ao Solicita” já 
trazem os dados fornecidos 
anteriormente quando da 
obtenção de senha. 



2ºPASSO: preencher os campos dos “Dados 
do estabelecimento”, mediante consulta, 
clicando no ícone da Lupa 



• Abrirá uma tela de “Pesquisar estabelecimento”, na qual
deve-se informar os dados necessário e clicar em
“consulta”:



• No resultado da pesquisa deve ser selecionado o
estabelecimento (1º) e acionado a opção “incluir”(2º):



• 3º PASSO: indicar dois E-MAILS DA EMPRESA PARA 
CONTATOS, os quais serão usados para o sistema 
notificar o responsável pelo estabelecimento sobre as 
ocorrências do sistema.



• 4º PASSO: no campo “Liberação de acesso externo” 
selecionar a Sigla: “PGA_SIGSIF”, a modalidade: 
“Registro de produtos” e um dos perfis de acesso:

 Gestor de controle de acesso externo: 1º
solicitante da empresa. Irá liberar o acesso aos
outros usuários de sua empresa

 Solicitante de Reg. Produto: pode consultar,
solicitar, alterar, cancelar e renovar de registro
de produto

 Consulta de Produto-Nac/Estrang: realiza
somente consulta dos registros de produtos e
das solicitações enviadas.

No 1°Acesso 
da empresa já 
vem marcado 
como “SIM”



4º PASSO: “ Anexar arquivos diversos”:
(1º) Em“Nome de Arquivo”, selecionar nome padrão pré- estabelecido 

pelo sistema 
(2º)“Procurar” o arquivo (carta de autorização e documento pessoal) 

(3º) “Inserir” para o arquivo ir para “Lista de arquivos anexados”(4º)



5º PASSO: Enviar o formulário para análise,
clicando em “Confirmar e enviar” e aguardar a
análise da solicitação de liberação de acesso, a
qual será comunicada por meio de envio de
notificação nos endereços de e-mail cadastrados.



OBTENÇÃO DE PRIMEIRO ACESSO
-USUÁRIOS EMPRESAS-

•Solicitação de liberação de acesso:

O usuário pode solicitar acesso a 
quantas empresas desejar, desde que 
tenha a documentação necessária



CONSULTA DE SOLICITAÇÃO 
DE ACESSO ENVIADA

-USUÁRIOS EMPRESAS-

1ºPASSO: Acessar área “Adminstrativo”
“Solicitação de Acesso Externo”



2ºPASSO: Clicar 
em “CONSULTAR”

CONSULTA DE SOLICITAÇÃO 
DE ACESSO ENVIADA

-USUÁRIOS EMPRESAS-



CONSULTA DE SOLICITAÇÃIO 
DE ACESSO ENVIADA

-USUÁRIOS EMPRESAS-



• Após o procedimentos de consulta, na
lista de resultado, há opção de
“ALTERAR” ou “EXCLUÍR”, uma
solicitação que ainda não foi analisada .

CONSULTA DE SOLICITAÇÃIO DE ACESSO 
ENVIADA

-USUÁRIOS EMPRESAS-



ALTERAÇÃO OU EXCLUSÃO DE ACESSO 
JÁ APROVADO

1ºPASSO: Acessar área “Adminstrativo”
“Controle de Acesso Externo”



2ºPASSO: Clicar 
em “CONSULTAR”

ALTERAÇÃO OU EXCLUSÃO DE ACESSO JÁ 
APROVADO



ALTERAÇÃO OU EXCLUSÃO DE ACESSO JÁ 
APROVADO



ANÁLISE DE LIBERAÇÃO DE ACESSO
-MAPA (Só o 1º Acesso)- OU EMPRESA-

1ºPASSO: Acessar área “Adminstrativo”
“Avaliação de Acesso Externo”



ANÁLISE DE LIBERAÇÃO DE ACESSO
-MAPA (Só o 1º Acesso)- OU EMPRESA-

2ºPASSO: (1º) Selecionar  01 (UM) 
Resultado e (2º)clicar em “AVALIAR”

A tela de consulta já mostra os 
resultados abaixo desta, mas os 
filtros podem ser usados para 
pesquisar

1º

2º





CRITÉRIO DE LIBERAÇÃO DE ACESSO
-MAPA (Só o 1º Acesso)- OU EMPRESA-

1º) Verificar na “Lista de arquivos anexadas” consta documento da 
empresa indicando o usuário e seu perfil/nível de acesso



CRITÉRIO DE LIBERAÇÃO DE ACESSO
-MAPA (Só o 1º Acesso)- OU EMPRESA-

2º) Verificar se nas “Informações 
cadastrais vinculadas ao Solicita” 
(nome, tipo e número de documento) 
correspondem ao indicado nas 
documentações presentes na “Lista 
de arquivos anexadas”:



CRITÉRIO DE LIBERAÇÃO DE ACESSO
-MAPA (Só o 1º Acesso)- OU EMPRESA-

3º) Verificar se os “Dados do Estabelecimento” 
(nome, n° de controle, etc) correspondem ao 
presente na documentação da “Lista de arquivos 
anexadas”:



CRITÉRIO DE LIBERAÇÃO DE ACESSO
-MAPA (Só o 1º Acesso)- OU EMPRESA-

4º) Verificar se “perfil de acesso” (Gestor/ Solicitante/Consulta) 
corresponde ao indicado pela empresa na documentação da “Lista de 
arquivos anexadas”. Caso contrário, este pode ser alterada pelo 
analista, antes de gravar a avaliação.



CRITÉRIO DE LIBERAÇÃO DE ACESSO
-MAPA (Só o 1º Acesso)- OU EMPRESA-

5º) GRAVAR ANÁLISE:

“APROVAR”:
Caso as 

informações 
estejam 

conformes, deve 
se liberar o 

acesso

“REPROVAR”:
caso haja qualquer 

divergência na 
documentação ou 

informações 
prestadas, deve se 

negar o acesso

“CANCELAR”:
A análise não 

será gravada e 
posteriormente 

pode ser 
acessada para 

análise



Reprovação
• Caso tenha sido Reprovado o acesso, o 

usuário deve Solicitar novamente(1º), 
preenchendo o de novo o “Formulário 
Complementar” (2º)

1º
2º



E-mail 
enviado pelo 
Sistema com 
o Resultado 
da Análise

Aprovação

• O Usuário deve acessar a PGA e terá acesso as 
funcionalidades de Registro, na aba “Processo”



REGISTRO DE PRODUTO

Para Consultar, deve se 
preencher ao menos um 

campo

Para 
Solicitar 

REGISTRO



OBRIGADA!
Divisão de Registro e Cadastro - DREC/CGI/DIPOA - SDA

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
registro.dipoa@agricultura.gov.br
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