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Itens obrigatórios
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

1. Guia do Usuário

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

SIPEAGRO - Sistema Integrado de
Produtos e Estabelecimentos
Agropecuários

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

1.1. Introdução

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Introdução
Este documento é um guia de uso do SIPEAGRO - Sistema Integrado de Produtos e
Estabelecimento Agropecuários.
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Objetivo
É objetivo deste guia é orientar o(a) usuário(a) dentre outras atividades a:
1. Realizar o registro / cadastro de estabelecimento;
2. Solicitar renovação de alteração de registro de estabelecimento;
3. Realizar análise de solicitação de registro de estabelecimento; e
4. Distribuir solicitação e gerar parecer.

Configurações mínimas de navegador:
1. Internet Explorer: 8 ou superior;
2. Mozilla Firefox: 3.6 ou superior; e
3. Google Chrome: Google Chrome 12 ou superior.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web
sites

1.2. Acesso aos Sistemas

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
O endereço para acesso aos sistemas do Ministério da Agricultura está disponível na
página inicial do portal em www.agricultura.gov.br.
1 - Clique no menu Sistemas:

2 - Em seguida é apresentada uma página com a lista de todos os sistemas
disponíveis:
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3 - Se você já possui cadastro, clique no link Autenticação - Sistema de Controle
de Acesso. Veja mais orientações no tópico SEGAUT:

4 - Após logar, clique no link SIPEAGRO - Sistema Integrado de Produtos e
Estabelecimentos Agropecuários.
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

FAQ - Dúvidas e Perguntas Frequentes
Este item deve ficar no final do manual.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

Formatação
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator

Instruções - Topo de página

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Utilizar no topo de todas as páginas tabela de fundo azul com o nome do Mapa por
extenso.
Fonte arial 14 em cor branca, negrito, justificado a esquerda.

Utilizar a última versão do programa HelpNDoc (helpndoc-setup-5.0.1.188) disponível
no SVN.
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Instruções - Texto e imagens

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Padrão para texto do manual.
1 - Tópicos:

- Style Heading 1 - Fonte 16;
- Justificado.
Exemplos:

Introdução
Este documento é um guia de uso do SIPEAGRO - Sistema Integrado de Produtos e
Estabelecimento Agropecuários.

Objetivo
O objetivo deste guia é orientar o(a) usuário(a) dentre outras atividades a:
1. Realizar o registro / cadastro de estabelecimento;
2. Solicitar renovação de alteração de registro de estabelecimento;
3. Realizar análise de solicitação de registro de estabelecimento; e
4. Distribuir solicitação e gerar parecer.

Configurações mínimas de navegador:
1. Internet Explorer: 8 ou superior;
2. Mozilla Firefox: 3.6 ou superior; e
3. Google Chrome: Google Chrome 12 ou superior.
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Padrão para imagens do manual
2 - Imagens:

- Styles utilizar Normal - Centralizadas;
- Colocar imagens de telas de formulário com largura máxima de 1100 pixels
ou 39 cm.
Exemplo:

3 - Textos descritivos:

- Sytle Normal Ident - Fonte 12;
- Justificado.
3.1 - para todos os textos utilizar a opção de espaçamento entre linhas 1.5
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3.2 - Para palavras em inglês utilizar itálico.

3.3 - Nomes de campos e itens do menu devem ficar em negrito iniciados com a
primeira letra em maiúscula.
Exemplo:
1 - Nesta funcionalidade, você deve informar os dados da pessoa jurídica ou física que
necessita realizar o cadastro / registro no Ministério. Para isso selecione no menu
Cadastro a opção Complementação de cadastro.

4 - Itens numerados:
- Utilizar numerador -

- 1 recuo para adireita -

- Justificado Exemplo:
1. No campo Área de Interesse é apresentada uma relação das áreas de

atuação do Ministério, selecione uma das opções listadas;
2. No campo Atividade selecione uma das opções conforme a atividade

exercida pelo estabelecimento;
3. No campo Classificação/Categoria selecione uma das opções

exercida pelo estabelecimento. A relação de Classificação/Categoria
modifica conforme a atividade selecionada;
4. No campo Característica adicional selecione uma opção;
5. No campo Denominações é preenchido conforme a Característica

adicional selecionada. Selecione um ou mais itens e mova-os para o
campo ao lado para isso, após selecionar clique na seta << >>
indicada no item A. Faça isso em todos os tipos de bebidas produzidas
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pelo estabelecimento. Para retirar alguma atividade selecione e clique
na seta << >> item A;
6. Após informar todos os dados, clique no botão Confirmar para finalizar

o cadastro, o sistema apresentará a mensagem de confirmação do
registro, clique em Sim para confirmar ou em Não para fechar a
mensagem e retornar ao sistema:

;e
7. Clique em Limpar caso deseje apagar todos os dados dos campos.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy

Instruções - Ícones

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Padrão para ícones do sumário:

1 - Para páginas normais utilizar

-

2 - Para páginas de FAQ utilizar

-

3 - Para criar o "livro" aberto

- selecione

.

.

.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

10 / 14

Manual do usuário

Mensagens geradas pelo Sipeagro

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Mensagens padrão geradas pelo Sipeagro
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks

Numeração para as imagens

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

13 / 14

Manual do usuário

Numeração para ser utilizada sobre barra azul

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications
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