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Manual de preenchimento do 

formulário de Solicitação de 

Concessão de Registros e 

Autorizações (SCRA) da CNEN. 
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Para realizar o preenchimento do 

formulário devemos entrar no 

site: 

www.cnen.gov.br 
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Mover 

Para 

Baixo 
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Mover 

Para 

Baixo 
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Mover 

Para 

Baixo 
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Mover 

Para 

Baixo 

Os e-mails devem ser diferentes. 
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Guardar código e senha. 
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O que fazer com o código e 

senha obtidos? 

Na página inicial do site da 

CNEN, faça: 



15 



16 



17 



18 

Preencher o CNPJ da instituição que 

foi cadastrada 

Digitar o texto que aparecerá 

na imagem 
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Porém agora, devemos também: 
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Preencher os campos 

 com o código 

e senha obtidos 
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Para concluir o cadastro: 
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Instrumentos 

de Medir 

Radiação. 
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Deve-se preencher os campos com as 

Informações referentes ao(s) 

Equipamentos que serão usados para 

Medir a radiação nos laborátórios. 
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Caso o laboratório possua 

Mais de um aparelho de 

medição. 

 

Caso seja necessário fazer 

alguma alteração num 

instrumento cadastrado. 

Para excluir um aparelho de 

medição cadastrado. 
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Fontes 

Radioativas 

Seladas 
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Caso o laboratório possua 

Mais de uma fonte radioativa 

selada. 

 

Caso seja necessário fazer 

alguma alteração em uma 

fonte selada cadastrada 

Para excluir uma fonte 

radioativa selada 

cadastrada.  
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Fontes não 

seladas. 
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Semelhante ao slide anterior para 

o caso de fontes seladas !! 
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Aparelhos  

Geradores. 
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Caso o laboratório possua 

Mais de um aparelho 

gerador. 

 

Caso seja necessário fazer 

alguma alteração num 

aparelho gerador 

cadastrado. 

Para excluir um aparelho 

gerador cadastrado. 
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Pessoal 

envolvido no 

uso de material 

radioativo. 
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Caso o laboratório possua 

Mais de uma pessoa 

envolvida com o uso de 

material radioativo. 

 

Caso seja necessário fazer 

alguma alteração numa 

pessoa cadastrada. 

Para excluir uma pessoa 

envolvida no uso de material 

radioativo. 
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 Após o preenchimento dos 

itens anteriores, devemos enviar 

e(ou) salvar o formulário. Como? 
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Saída do formulário: permite que 

a pessoa que está fazendo o 

cadastro, saia do sistema 

deixando todas as informações 

salvas e desta forma concluir o 

requerimento posteriormente 

Preenchimento definitivo: permite 

que a pessoa que está fazendo o 

cadastro, envie o requerimento 

que será processado para a 

CNEN. Não serão permitidas 

alterações no requerimento após 

a realização deste processo. 

Envio eletrônico de arquivos: 

Permite que a pessoa que realiza 

o cadastro, anexe documentos, 

imagens ou outros arquivos 

anexos que são exigidos pela 

CNEN. 

Imprime o formulário SCRA após o 

preenchimento definitivo. 
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Feito isso esperamos que a CNEN 

faça a análise dos documentos 

enviados. 

 

Obrigado! 


