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OBJETIVO DO CURSO

Capacitar os inspetores do Sistema 

Nacional de Vigilância 

Sanitária (SNVS) para realizar inspeções 

em fabricantes de cosméticos e 

saneantes. 



AGENDA

➢ Participação no webinar

➢ Cadastro no AVA-Visa

➢ Acesso ao curso

Parte 1

➢ Estrutura do Curso

➢ Como concluir as atividades

➢ Avaliações

➢ Certificado

Parte 2
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PARTICIPAÇÃO



❑ Seus comentários e perguntas estão sendo recebidas pelos moderadores do evento.

❑ Devido ao grande número de participantes, suas perguntas não serão respondidas e 

publicadas no chat no momento do evento.

❑ Sua pergunta pode ser selecionada para comentários durante o evento.

❑ Não deixe de participar! Sua manifestação pode auxiliar no aprimoramento dos 

documentos de orientação sobre o tema.

PARTICIPAÇÃO



AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM EM VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA

AVA Visa



VAMOS CONHECER O AVA Visa?

Acesse: 
www.aprendizagem.anvisa.gov.br



PÚBLICO ALVO



Ambiente aberto 

Acesso aos cursos a 
partir de 
cadastro/perfil

Servidores da Anvisa 
poderão entrar na 
plataforma com o 
login/senha de acesso 
à rede interna

Os outros perfis 
poderão acessar com 
seus e-mails 
institucionais ou 
pessoais

COMO FAÇO O CADASTRO?



✓ Siga as orientações do texto da tela de cadastro;

✓ Caso já possua cadastro na plataforma, siga os passos"Esqueceu seu usuário ou 
senha” do texto de cadastro;

✓ Preencha todos os campos;

✓ Coloque e-mail que usa corretamente, pois esse e-mail será responsável para 
recuperar senha;

✓ Coloque o Login de acesso corretamente (Não usar caracteres especiais, de 
preferência tudo minúsculo);

✓ Defina a senha conforme orientações (atendendo a todos os requisitos);

✓ Aceitar os termos de uso”.
Caso ocorra o erro Form data is not valid - Clicar em ok, voltar em todos os passos e conferir se tem algo em vermelho 
Possíveis causas: Senha no formato errado (98% das vezes)--> login já existente (1% das vezes)--> e-mail já cadastrado  (1% das vezes)













PORTAS DE 

ENTRADA DO 

AVA Visa



LOCALIZAÇÃO 
DO CURSO

1. Profissional de Visas Estaduais e Municipais e Lab...
2. Habilitação, credenciamento e certificação
3. Certificação de Boas práticas

https://aprendizagem.anvisa.gov.br/course/index.php?categoryid=134
https://aprendizagem.anvisa.gov.br/course/index.php?categoryid=152
https://aprendizagem.anvisa.gov.br/course/index.php?categoryid=154
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Estrutura do curso
• Módulo 1 - Regularização de Empresa e Produto

• Módulo 2 - Planejamento e condução da inspeção

• Módulo 3 - Monitoramento Ambiental

• Módulo 4 - Qualificação, manutenção e calibração de equipamentos

• Módulo 5 - Produção de cosméticos e saneantes e projeto arquitetônico

• Módulo 6 - Boas Práticas de Laboratório / Controle de Qualidade

• Módulo 7 - Introdução ao Sistema da Gestão da Qualidade e Garantia da Qualidade

• Módulo 8 - Estabilidade de produto acabado

• Módulo 9a - Aspectos Gerais de Validação

• Módulo 9b - Validação de Processos Produtivo e de Limpeza

• Módulo 9c - Validação de métodos analíticos

• Módulo 9d - Validação de sistema de água

• Módulo 9e - Validação de sistemas computadorizados

• Módulo 10 - Cosmetovigilância e Vigilância Pós-mercado de Saneantes

https://aprendizagem.anvisa.gov.br/course/view.php?id=334#sectionwrapper-1
https://aprendizagem.anvisa.gov.br/course/view.php?id=334#sectionwrapper-2
https://aprendizagem.anvisa.gov.br/course/view.php?id=334#sectionwrapper-3
https://aprendizagem.anvisa.gov.br/course/view.php?id=334#sectionwrapper-4
https://aprendizagem.anvisa.gov.br/course/view.php?id=334#sectionwrapper-5
https://aprendizagem.anvisa.gov.br/course/view.php?id=334#sectionwrapper-6
https://aprendizagem.anvisa.gov.br/course/view.php?id=334#sectionwrapper-7
https://aprendizagem.anvisa.gov.br/course/view.php?id=334#sectionwrapper-8
https://aprendizagem.anvisa.gov.br/course/view.php?id=334#sectionwrapper-9
https://aprendizagem.anvisa.gov.br/course/view.php?id=334#sectionwrapper-10
https://aprendizagem.anvisa.gov.br/course/view.php?id=334#sectionwrapper-11
https://aprendizagem.anvisa.gov.br/course/view.php?id=334#sectionwrapper-12
https://aprendizagem.anvisa.gov.br/course/view.php?id=334#sectionwrapper-13
https://aprendizagem.anvisa.gov.br/course/view.php?id=334#sectionwrapper-14
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Avaliações



Conclusão 
do Curso



Certificado



Obrigada

Patricia Serpa

Coordenadora

Coordenação de Gestão da Qualidade do Processo de Inspeção Sanitária

Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

cgpis@anvisa.gov.br


