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OBS: sugerimos que informe 
o seu e-mail institucional 
para este cadastro.

3º Passo: cadastre seus dados pessoais.

Se já tem o cadastro, acesse com seu CPF e senha. Se não conseguir, 
clique em “Esqueceu sua senha?”. Pule o 3º e 4º passo.

2º Passo: Se for o seu primeiro acesso, clique em “Novo Usuário” 
indicado na tela abaixo.

http://snc.cultura.gov.br/ 1º Passo: Acesse o endereço: 

4º Passo: Após clicar em “cadastrar”, você receberá no e-mail  
informado uma mensagem automática para validar o seu acesso. 
Clique no link enviado e crie uma senha.
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OBS: atenção para os 
arquivos “Termo de Posse”, 
“Cópia de CPF” e “Cópia de 
RG”. Eles devem estar 
legíveis e podem ser 
anexados em JPGE, PNG ou 
PDF.

6º Passo: cadastre os dados do seu município.

5º Passo: Ao efetuar o login, você verá a tela abaixo. Clique em “Criar 
Novo Ente Federado” para cadastrar seu município.

Após cadastrar os dados de seu município outras opções no menu 
lateral serão liberadas.
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OBS: Somente após o 
preenchimento de todos os 
dados do ente e do gestor é 
que a plataforma libera a 
opção de imprimir Acordo de 
Cooperação.

8º Passo: É nesse formulário que você vai cadastrar os dados do seu 
gestor.

7º Passo: Clique em “Gestor de Cultura” e preencha os dados.



OBS: Antes de assinar o acordo, verifique se os dados preenchidos estão 
de acordo com os cadastrados no 6º e 8º passo. 

10º Passo: Imprimindo o “Acordo de Cooperação”.

O Acordo de Cooperação é composto por 7 páginas:
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9º Passo: Clique em “Acordo de Cooperação” para imprimir o 
documento.



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 
(DOU).
Assim que for publicado o Acordo de Cooperação Federativa no DOU, será

enviado um e-mail para o endereço cadastrado e será disponibilizado o 
campo “Plano de Trabalho” (figura laranja) para inserção dos arquivos 
relativos aos componentes do sistema de cultura local, implementado pelo 
ente federado (estado/município):

6

11º Passo: Quando assinado, o Acordo de Cooperação pode ser enviado à 
equipe do SNC de duas formas. A primeira é por correio para receber a 
assinatura manualmente. A segunda é por e-mail, para receber assinatura 
eletrônica. Você pode encontrar mais orientações sobre o envio na página 
inicial a partir desse ponto.
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Agora você está pronto para começar a executar o “Plano de Trabalho”

É nessa tela que você pode consultar seu extrato de adesão ao SNC 
publicado no DOU. Basta clicar em “Clique aqui para efetuar a pesquisa”.

Se houver dúvidas, você pode entrar em contato no campo “Fale 
conosco” disponibilizado no canto superior à sua direita:

snc@cidadania.gov.br

Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Cultura

Secretaria da Diversidade Cultural- SDC

Secretaria Especial da Cultura

Esplanada dos Ministérios, bloco B, 3º andar.

CEP: 70.068-900

Brasília/DF

E-mail: 


