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Instruções para Registro, Acesso e Impressão dos 

Certificados gerados pelo Gerenciador de Certificados 

Produto(s) Aplicável(eis) 

Gerenciador de Certificados 

Descrição  

Esta Dica de Aplicação descreve as etapas necessárias para registrar, acessar, baixar ou 

imprimir os certificados como uma documentação de participação de atividades 

educacionais patrocinadas pela Varian. 

Premissas 

Que você tenha registrado para uma conta no Gerenciador de Certificados antes de ter os 

certificados postados em sua conta. 

 

Se você é um usuário MyVarian, recomendamos que a conta do Gerenciador de 

Certificados e MyVarian sejam a mesma. Isto permitirá que você somente acesse o 

sistema uma única vez, sem a necessidade de senha adicional para acessar o 

Gerenciador de Certificados. Também utilize este e-mail para atividades patrocinadas pela 

Varian para garantir que o certificado seja emitido na conta adequada. Sua conta estará 

imediatamente disponível após o registra. 

 

Se você atualmente possui uma conta neste site, por favor NÃO REGISTRE 
novamente. As contas não podem ser combinadas. 
 
  
A. Para registrar como um NOVO cliente: 

 
1. Ir para www.MyVarian.com 

Selecione Treinamentos > Gerenciador de Certificados ou sobre Recursos 
Adicionais> Gerenciador de Certificados. 
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2. Clique no botão Registrar para uma conta 

 
 

Note: Como alternativa, você pode utilizar o link 
https://webapps.varian.com/certificate/pt-br para acessar diretamente o site do 
Gerenciador de Certificados. 
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3. Entre com seu E-mail. 
 

Note: Para ter a vantagem do acesso único, o endereço de e-mail fornecido 
deve ser o mesmo que o endereço utilizado pelo MyVarian. 

 
 

4. Selecione o seu Tipo de Usuário (Clínico ou Não-Clínico) 
• Um usuário Clínico é definido como dosimetrista, enfermeira(o), físico(a)-médico(a), 

técnico(a) de radioterapia e médico(a). 
• Um usuário Não-Clínico é definido como participante (Recepção, Engenheiro(a) ou 

pertencentes a Engenharia Clínica) de um dos cursos técnicos dos Centros 
Educacionais da Varian. 
 

5. Entre com suas Informação de Contato.  
6. Resolva a Questão Matemática. Isto indicará que a aplicação que você está não é um 

robô. 
7. Clique em Criar nova conta. 

Você entrará na janela principal. Siga as etapas que foram enviadas para o teu e-mail, 
conforme mensagem abaixo: 

 

 
 

8. Verifique sua conta de e-mail. 
9. Abra o e-mail enviado pelo Gerenciador de Certificados e clique no link. Está ação irá 

verificar se o seu endereço de e-mail foi adicionado corretamente. 
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10. Clicar na janela em Configurar Senha. Clicar no botão de Entrar. 
 

 
 
 

11.   A seguinte mensagem irá aparecer: 
 

 
 

12. Entre e confirme sua senha. Sua senha necessita de 8 caracteres e precisam ter no 
menos três dos quatros requisitos a seguir: Maiúsculas, minúsculas, números e 
caracteres especiais (@,$,%!). 
 

 
 
13.   Clique em Salvar. 

 
 



 
 

     Dica de Aplicação 
 

DC-DOC-07-C 5 CM-QTS-01-PTB-D 
© Varian Medical Systems, Inc. SOMENTE PARA FINS EDUCATIVOS 

B.  Para acessar como usuário existente: 
 

1. Ir para www.MyVarian.com  ou utilizar o link https://webapps.varian.com/certificate/pt-br  
para acessar diretamente o Gerenciador de Certificados. 

2.  Entre com seu e-mail e senha para acessar o Gerenciador de Certificados. 

 
 

Nota: Caso tenha esquecido o teu e-mail, clicar em Contate-nos e complete o 
formulário. Se você esqueceu sua senha, clicar em Recuperar sua Senha. 

 
 
3. Quando a página abrir, uma lista de certificados será mostrados. 

 

 
 
 
C. Para baixar/salvar seu certificado: 

 
1. Ir para www.MyVarian.com  ou utilizar o link https://webapps.varian.com/certificate/pt-br  

para acessar diretamente o Gerenciador de Certificados. 

2. Entre com seu e-mail e senha para acessar o Gerenciador de Certificados. 
3. Encontre o certificado desejado. Duplo clique em Baixar PDF. Assim uma mensagem 

aparecerá: 
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4. Para visualizar o certificado. Clique em Abrir. 
5. Para salvar, serão mostradas as três opções abaixo: 

  

 
 

6. Clique em Salvar como para escolher o diretório apropriado, adicionar ou alterar o 
nome do arquivo e depois clique em Salvar. 
 
 

D. Alterar suas informações de conta: 
 

1.  Ir para www.MyVarian.com  ou utilizar o link https://webapps.varian.com/certificate/pt-br 
Gerenciador de Certificados. 

2. Entre com seu e-mail e senha para acessar o Gerenciador de Certificados. 
3. Haverá três botões, Detalhes de Usuário, Editar e Meus certificados 

 no topo da página. 
 

4. Clique em Editar para alterar suas informações de conta ou senha. 
5. Clique em Salvar para guardar tuas alterações. 

 
Note:  Caso você altere o nome, todos os certificados irão incorporar tal 
mudança. 
 
 
Note:  Caso tenha qualquer problema com sua conta do Gerenciador de 
Certificados, por favor, clique em Contate-nos na página inicial para enviar uma 
mensagem ao administrador. 

 

 


