
 

Para acessar o formulário é necessário estar logado. Para isso, basta acessar 

o nosso portal através do endereço https://campusvirtual.fiocruz.br e clicar 

em login no canto superior direito de nossa página inicial.  

 

 
 

 

No momento da autenticação, escolha Acesso Único Fiocruz e faça o 

login (somente será possível acessar o formulário logado no Acesso 

Único Fiocruz) 

 

 

https://campusvirtual.fiocruz.br/


Caso não tenha cadastro no Acesso Único Fiocruz, será necessário seguir os 

seguintes passos:  

 

1)  Clique em criar conta. 

 

 

 

2)  Selecione a opção mais adequada. 

 

 

 

3)  Preencha o formulário de acordo com a opção selecionada na tela 
anterior. 



 

 

 

4)  Depois de preenchido, ative a sua conta através do código de 

verificação que será enviado ao seu e-mail. 

 

 

 

 

 

 



5)  Verifique sua caixa de e-mail, insira o código que foi enviado e 

clique em autenticar. 

 

6)  Insira e-mail e senha cadastrador e clique em entrar. 

 

 

Pronto! Seu cadastro foi realizado com sucesso! 

Uma vez efetuado o logon, acesse a sua área logada clicando na seta ao 

lado do seu nome: 



 

 

Acessando a área logada, procure o menu ALUNOS e clique na opção 

“Auxílio Permanência”: 

 

 

Ao clicar, você será direcionado ao Formulário de Inscrição Auxílio 

Emergencial: 



!!! Atenção: se você criou seu cadastro no Acesso Único Fiocruz neste 

momento, espere até um dia útil para ter acesso ao formulário do Auxílio 

Permanência! 

 

Após o preenchimento, basta clicar em ENVIAR SOLICITAÇÃO DE BOLSA. 

!!! Atenção: Caso seu cadastro apresente inconsistência de dados, será 

necessário que você entre em contato com a Secretaria Acadêmica do seu 

curso para atualizar.  

Caso tenha alguma outra dificuldade técnica, entre em contato com 

suporte do Campus Virtual Fiocruz através do e-mail 

suporte.campus@fiocruz.br 

Não conseguiu concluir seu cadastro no Acesso Único Fiocruz? Não se 

preocupe! Logo abaixo vamos indicar os canais de suporte para o 



autenticador.  

 

Para resolução de problemas de cadastro no Acesso Único Fiocruz, você 

pode contatar o Atendimento ao usuário Fiocruz, por um dos canais abaixo: 

Telefone: 21 3836-2123 

Whatsapp: 21 97943-8777 

E-mail: cstic@fiocruz.br 


