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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 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.



3

É nessa tela também que você 
irá anexar cada uma das 
comprovações dos componentes 
do sistema de cultura local.

O plano de trabalho tem 5 
subetapas que devem ser 
comprovadas no decorrer de sua 
execução.

O prazo para execução do Plano 
de Trabalho é de até 2 anos, 
contados a partir da publicação 
do Acordo de Cooperação 
Federativa no Diário Oficial da 
União (DOU).

snc@cidadania.gov.br

OBS: Se após o cadastro você não for redirecionado para a tela acima, 
use os manuais “Ofício para alterar o responsável” e “Ofício de prazo 
do Plano de Trabalho”. Você pode enviar o ofício digitalizado para 
nosso e-mail . Nessa mesma tela você encontra 
mais informações sobre a prorrogação, e um link para o modelo de 
ofício de prorrogação do prazo do Plano de Trabalho.

5º Passo: Após acessar a plataforma, Clique em “Plano de Trabalho”.
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6º Passo: Incluir Lei de Criação do Sistema de Cultura.

Basta inserir a data da publicação e o arquivo, de preferência em PDF. 
Outros formatos também são aceitos, como:  JPGE, PNG e PDF.

7º Passo: Incluir Órgão Gestor.

Basta inserir a data da publicação do Ato Normativo, o arquivo e 
selecionar o perfil do órgão gestor de cultura.
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8º Passo: Incluir Lei de Criação do Conselho de Cultura e Ata de 
Reunião.

Nesse caso você tem algumas opções que podem ou não precisar de 
arquivos específicos.

9º Passo: Incluir Lei de criação do 
Fundo de Cultura e comprovação do 
CNPJ.

OBS: O CNPJ do Fundo de Cultura 
deve ser matriz e exclusivo para a 
cultura. Ele não pode ser o mesmo 
CNPJ do estado/DF/município.
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10º Passo: Incluir a comprovação da Elaboração do Plano de Cultura.

E aqui você vai colocar as informações da comprovação do Plano de 
Cultura. Se o plano ainda não foi elaborado, recomendamos a leitura 
do quadro azul onde você pode encontrar sugestões de atividades 
para a elaborá-lo.
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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: 

Aguardando Análise

Enviar ComprovaçãoOBS: Após a inclusão de uma comprovação, o Botão

é alterado para . O arquivo anexado será analisado

pela Equipe do SNC que enviara um e-mail de confirmação.
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