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Sistema Consular Integrado- SCI

https://scedv-mre.serpro.gov.br/scedv-web/index.jsp


 Ministério das Relações Exteriores - SGEB/CGPC;

 Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO);

 Casa da Moeda do Brasil (CMB).

Ministério da Justiça- Departamento de Polícia Federal;



Arquitetura de captura biométrica e estrutura 

física do SCI



Equipamentos

Manuais 

Treinamento 

Produção de documentos

Implantação do Sistema

Implantação do Sistema por Módulos



Equipamentos

Os novos documentos utilizam materiais 

de última geração, papeis reagentes a 

produtos químicos, fluorescências,  fibras 

ativadas à luz UV, marcas d’água, costuras 

sem nós e fios com fibras que alteram suas 

cores.



Manuais



Manuais do SCI

•Manual do Usuário SC - atualizado com capítulo sobre Estampilhas Genéricas

•Manual do Usuário SCEDV

•Modelos de foto padrão ICAO

Manuais do Portal Consular

•Administrador

•Gestor de Conteúdo

•Gestor de Conteúdo Local

Listas de anotações

•Lista de anotações em PACOM

•Lista de anotações em PADIP

•Lista de anotações em PASES

•Lista de anotações em PASOF

Links de acesso ao SCI

•SCEDV - Produção

•SCEDV - Treinamento

•SCEDV Web

•SCEDV Web - Treinamento

•Sistema Consular - Produção

•Sistema Consular - Treinamento

•Portal Consular

•Portal Consular - ambiente de gestão

•Abertura de Chamados CSS/SERPRO

Ícones do SCI para área de trabalho

•SCEDV

•SCEDV Web

•Sistema Consular

•Portal Consular

Verificação e montagem de equipamentos

•Exemplos de balcões de atendimento consular (fotos) - Novo!

•Sugestões de planta de móveis para equipamento utilizado pelo SCI

•Orientações para verificação dos equipamentos utilizados pelo SCI

•Instalações elétricas e eletrônicas - Quick Reference

•Instalações elétricas configuração simplificada

•Instalações elétricas configuração completa

•Instalações eletrônicas configuração simplificada

•Instalações eletrônicas configuração completa

•Sugestão de planta de móveis para equipamento utilizado pelo SCI

•Teste dos periféricos

Configuração de estações

•Manual de Instalação de Estações Padrão

•Manual de Instalação de Estações para o Público

•Configuração de Impressora HP LaserJet 3600n

•Máquina Padrão DVD de instalação - Imagem

•Obtenção de certificado digital

•SteadyState

•Gravador de Chip

•Driver do Gravador de Chip

https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/10-manual-do-usuario-sc-24-02-2012.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/11-manual-do-usuario-scedv-16-02-2012.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/modelos-de-fotos-padrao-icao.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/portalconsularadministrador.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/portalconsulargestor.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/portalconsulargestorlocal.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/lista-de-anotaaaes-em-pacom.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/lista-de-anotaaaes-em-padip.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/lista-de-anotaaaes-em-pases.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/lista-de-anotaaaes-em-pasof.pdf
https://wsscedv.serpro.gov.br/wsscedv-javaws/
https://wsscedv.serpro.gov.br/wsscedv-javaws/
https://wsscedv.serpro.gov.br/wsscedv-javaws/
https://wsscedv.serpro.gov.br/wsscedv-javaws/
https://treinascedv.serpro.gov.br/wsscedv-javaws/
https://treinascedv.serpro.gov.br/wsscedv-javaws/
https://treinascedv.serpro.gov.br/wsscedv-javaws/
https://treinascedv.serpro.gov.br/wsscedv-javaws/
https://scedv.serpro.gov.br/frscedv/index.jsp
https://treinascedv-mre.serpro.gov.br/scedv-web/index.jsp
https://treinascedv-mre.serpro.gov.br/scedv-web/index.jsp
https://treinascedv-mre.serpro.gov.br/scedv-web/index.jsp
https://treinascedv-mre.serpro.gov.br/scedv-web/index.jsp
https://sistemaconsular.serpro.gov.br/
https://sistemaconsular.serpro.gov.br/
https://sistemaconsular.serpro.gov.br/
https://sistemaconsular.serpro.gov.br/
https://treinasc.serpro.gov.br/
https://treinasc.serpro.gov.br/
https://treinasc.serpro.gov.br/
https://treinasc.serpro.gov.br/
http://www.portalconsular.mre.gov.br/
https://gestao.abe.mre.gov.br/login_form
https://gestao.abe.mre.gov.br/login_form
https://gestao.abe.mre.gov.br/login_form
https://gestao.abe.mre.gov.br/login_form
http://www1.serpro.gov.br/css/spekx/mre.asp
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/685df88c-1eaa8951.ico
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/scedv-web.ico
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/sistema-consular.ico
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/portal.ico
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/brasao-brasil.jpg
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/exemplos-de-balcoes-de-atendimento-consular.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/0004-0000-manual-ma3veis-parte-iv.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/0004-0000-manual-ma3veis-parte-iv.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/01-orientacoes-para-verificacao-dos-equipamentos-utilizados-pelo-sci.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/102.1-instalacoes-eletricas-e-eletronicas-quick-reference.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/102.1-instalacoes-eletricas-e-eletronicas-quick-reference.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/102.1-instalacoes-eletricas-e-eletronicas-quick-reference.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/102.1-instalacoes-eletricas-e-eletronicas-quick-reference.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/02.2-instalacoes-eletricas-configuracao-simplificada.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/02.3-instalacoes-eletricas-configuracao-completa.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/02.4-instalacoes-eletronicas-configuracao-simplificada.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/02.5-instalacoes-eletronicas-configuracao-completa.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/05-sugestao-de-planta-de-moveis-para-equipamento-utilizado-pelo-sci.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/testes-dos-perifericos-1.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/07-manual-de-instalacao-de-estacoes-padrao.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/08-manual-de-instalacao-de-estacoes-para-o-publico.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/03-configuracao-de-impressora-hp-laserjet-3600n.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/04-maquina-padrao-dvd-de-instalacao-imagem.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/04-maquina-padrao-dvd-de-instalacao-imagem.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/04-maquina-padrao-dvd-de-instalacao-imagem.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/04-maquina-padrao-dvd-de-instalacao-imagem.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/06-obtencao-de-certificado-digital.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/steadystate.msi
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/09-gravador-de-chip.pdf
https://intratec.itamaraty.gov.br/consular/manual-de-implantacao-do-sci/datacard.zip


Treinamento direto dos servidores

2008: 3 postos   

2009: 32 postos  

2010: 122 postos e 17 descentralizados

2011: 164 postos e 2 descentralizados

2012: 197 postos, 8 descentralizados e 19 em processo de abertura.



Instalação de Programas

Portal
site na web

SCEDV

programa web e residente

SC 
programa web



Produção de documentos
Passaportes Diplomáticos

Passaportes Oficiais

Passaportes Comuns

Autorização de Retorno ao |País – ARB

Laissez-Passer

Passaportes para Estrangeiros

Passaportes de Emergência

Vistos

Atestado de Vida

Atestado de Residência

Procurações

Certidão de Nascimento

Certidão de casamento

Certidão de Óbito

entre outros



O PÚBLICO. 

O requerente preenche cadastro via Internet, recebe o número 

do protocolo  e imprime o comprovante



O requerente apresenta-se na Repartição Consular,

entrega a documentação, paga os emolumentos 

correspondentes e seus dados biométricos são 

recolhidos.



O agente de atendimento
O agente de atendimento conferirá e digitalizará a documentação 

apresentada para validar os dados. Verificará, através da leitura de 

“alertas” automáticos fornecidos pelo sistema,  a existência de 

pendências com a justiça eleitoral (TSE), o serviço militar 

(SERMIL), a justiça brasileira ou internacional (SIMPA, SIMPI, 

SINCRE, DIT) ou outros impedimentos (SCEDV, SC)  e certificará 

também se o requerente efetuou o pagamento do emolumento, 

quando for o caso. A integração está em fase de implantação.



A autoridade consular
O processo é remetido à autoridade consular por 

via eletrônica. Após a conferência e validação de 

dados, a emissão é autorizada  pela autoridade 

consular através da assinatura digital que ficará 

registrada no arquivo do requerente com a 

identidade do agente consular.



Itens de segurança dos produtos



Produção dos documentos

Utilização de elementos de segurança



Entrega dos documentos

Verificação on line

Ativação do documento



Outras modalidades do SCI

Contabilidade e inspeção à distância

Arquivos compartilhados por todos os postos

Produção pode ser redirecionada

Visualização dos documentos impressos



Em desenvolvimento

A digitalização de todos os Atos 

Internacionais assinados pelo Brasil 

referentes à área consular que ficarão 

à disposição do público e dos 

servidores para consultas.

No território nacional, a expansão do 

SCI deverá incorporar também a 

legalização de documentos em todos 

os escritórios do MRE.

No exterior um novo sistema de 

transmissão de dados poderá utilizar túnel 

RVPM através de telefonia comum, ou de 

tecnologia de telefonia celular  3D ou 4G, 

satélite ou ainda a rede Internet com IP 

variável deverá permitir a rápida 

multiplicação de consulares itinerantes.



Implantação do Sistema 

2012


