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Solicitar insumos visuais para pesquisa, ensino
e comunicação em saúde - Fiocruz ICICT/RJ
Atualizado em: 12/09/2019

Descrição
O Fiocruz Imagens é formado de um acervo diversificado e organizado em diferentes
galerias. Suas imagens servem de insumos visuais para pesquisa, ensino e comunicação em
saúde, além de atender a outras áreas do conhecimento, fortalecendo o acesso livre à
informação, política que norteia as atividades da Fiocruz.

Instruções para atendimento
Para criar a sua conta e ter acesso gratuito à área de download das imagens do acervo do
Fiocruz Imagens, é necessário preencher o formulário de inscrição e cadastrar seus dados
pessoais, ler e aceitar os termos de uso e de licenciamento das imagens.

Solicitantes
Requisitos necessários para este solicitante acessar o serviço:
O solicitante precisa estar de acordo com os termos de uso do site no ato do seu
cadastramento.

Etapas do serviço
1 Fazer inscrição no site
Ao acessar o site, clique no link 'inscreva-se', preencha o formulário de dados pessoais e
senha de acesso, aceite os termos de uso do site e envie o formulário. O sistema enviará um
e-mail de verificação com link para ativar a sua inscrição.
Documentação necessária
Todos
Formulário Cadastro de Usuários
Canais de atendimento
Todos
Web
A inscrição deve ser feita pelo site www.fiocruzimagens.fiocruz.br

2 Acessar acervo para Download
O login deve ser feito com o seu e-mail de inscrição e senha. A busca por imagens pode ser
realizada através de diversos meios oferecidos pelo sistema: por tema, por galeria, por
palavra-chave, por cor, por número de identificação, entre outros. Ao selecionar a imagem
desejada, basta clicar no botão de download.
Documentação necessária
Todos
Formulário de login e senha
Canais de atendimento
Todos
Web
Acessar o site, fazer login e senha, buscar imagem e fazer o download.

Tempo estimado para realizar esse serviço
Atendimento Imediato minutos

Encontre o serviço
Endereço:
Pavilhão Multimeios
Avenida Brasil, 4365 Manguinhos
21040-900 Rio de Janeiro , RJ
Ver no mapa:Google Maps
BR
Observação sobre horário de atendimento:
Por se tratar de um sistema online disponível na internet, o Fiocruz Imagens funciona todos
os dias da semana 24h por dia, possibilitando o download das imagens a qualquer momento.
O Fale Conosco do Fiocruz Imagens pode ser acionado pelo o usuário através do site e as
respostas aos e-mails serão enviadas em horário de expediente (de segunda à sexta-feira,
das 8h às 17h).

Lei de Direitos Autorais - Lei 9610/98
Entre em contato
Email:
fiocruzimagens@icict.fiocruz.br

