
INSTRUTIVO PARA INSCRIÇÕES PELA WEB 

EXPOINTER 2018 

Para proceder as inscrições da Expointer 2018 é necessária uma conexão 
com a internet disponível.  

O sistema não funciona corretamente no navegador Internet Explorer (IE).  

É recomendável a utilização do Firefox, Chrome, Safari ou outro nave-
gador diferente do IE.  

No caso de ser necessária a utilização do IE, ative o módulo de compatibili-
dade, que fica numa folhinha rasgada, ao lado do cadeado no canto superior 
direito da tela do navegador. 

 

ATENÇÃO: Toda digitação no sistema (SDA) deve ser realizada em letra 
maiúscula, sem acentuação ou simbolos.  

Todos os campos em negrito são de preenchimento obrigatório. 

1. Acesse o site da SEAPI (www.agricultura.rs.gov.br) 

2. Clique em Inscrição de Animais Expointer 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agricultura.rs.gov.br/


3. Abrirá outra janela para identificação com seu CPF e senha.   

 

 

4. Caso seja o mesmo usuário do ano anterior: basta acessar com a mesma 
senha do acesso anterior 

     Caso seja a primeira vez que acessa o programa: a senha foi enviada 
automaticamente para seu e-mail cadastrado com o assunto “Sistema de De-
fesa Agropecuária – Senha de acesso ao SDA”. Caso não tenha chegado na 
sua caixa de entrada, verifique a pasta “Spam” ou “Quarentena”.  

 

 

 

5. Primeiro acesso: digite CPF e senha recebida por e-mail – clicar em entrar 



 

 

6. Aparecerá caixa de mensagem “o prazo da senha expirou” – clicar OK 

 

7.  Digitar senha enviada por e-mail, nova senha (esta deve ser alfanuméri-
ca com mínimo de 8 e máximo de 25 caracteres) e repetir a nova senha  - 
clicar OK 

 

 

 

 

 

 

 

Senha recebida por e-mail 

Nova senha 

 

Repetir nova senha 

 



8. Aparecerá caixa com a mensagem “senha alterada com sucesso” 
      clicar em OK 

 

 

9. Na tela seguinte, após a alteração de senha, deve ser selecionado o módu-
lo “Exposições e Feiras”. Você visualizará no menu a esquerda somente a 
espécie animal referente a associação que você representa. 

 

 

 

 

10. Para pesquisar se o Criador e/ou o Expositor estão cadastrados Clique 
em “Consulta Tabelas” e em seguida em “Expositor/Criador” 



 

 

 

11. Preencha qualquer um dos campos para pesquisa e clique em OK 

Obs.1: Sempre que o botão  estiver disponível ao lado do campo este deve 
ser pressionado após digitação da palavra ou parte dela para validação (digi-
tando o inicio do nome e clicando neste botão o sistema listará todos os no-
mes cadastrados com estas letras – seleciona-se o desejado).  

Obs. 2: Quando estiver disponível o botão  ao lado do campo utilizá-lo 
quando desejar apagar a informação já digitada. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botão para validação da 

informação digitada no 

campo à esquerda 

 

Botão para apagar infor-

mação digitada no campo à 

esquerda 

 



12. Não estando o criador e/ou o expositor cadastrado este deve ser realiza-
do. 
      Para cadastro de criador e/ou expositor novo: clicar no botão NOVO 

 

 

13.  Preencha todos os campos obrigatórios e clique em Salvar – após cadas-
tro incluso Fechar 

 

 

14. Feito o cadastro do criador e/ou expositor podemos realizar inscrição do 
animal. 

Clique sobre a espécie do animal a ser inscrito 

Abrirá a tela de pesquisa – para pesquisar preencher campos e clicar OK 

Para inscrever: clicar em NOVA 

PREENCHER OS CAMPOS  

 



 

 

 

15. Preencha os campos não se esquecendo de validar  e clique em 
AVANÇAR. 
Os campos Propriedade Rural, Grupo de Produtor e espécie devem ser pre-
enchidos de acordo com o cadastro existente na Inspetoria (IDA), caso con-
trário não será possível continuar com a inscrição e a mesma não se efetiva-
rá. 
Ao preencher o Grupo de Produtor, o sistema tende a inserir automaticamen-
te com o mesmo nome do referido grupo os campos Criador e Expositor, po-

rém podem ser alterados clicando no botão   , devendo ser digitado e vali-

dado  o nome do criador/expositor desejado. 
O nome do Estabelecimento (FAZENDA TAL, HARAS TAL, etc.) deve ser digi-
tado integralmente (o sistema não busca). 



 

 

16. Para produtores de outros estados não há campos para preenchimento de 
propriedade rural e grupo de produtor 

 

 

17. Preencha os campos e clique em “salvar” ou “salvar e novo” (para nova 
inscrição de animal de mesmo expositor ou criador). 

Em casos de identificação dos pequenos animais devem ser inseridos todos 
os dígitos do anel ou da tatuagem (nº, ano e expositor) 



 

 

18. Para alterar qualquer dado de um animal, na tela inicial faça a pesquisa, 
selecione o animal correspondente e faça a alteração do campo pretendido e 
pressionar o botão “Salvar”. 

 

O acesso à página de inscrições está liberado até às 24h do dia 
30/07/2018, ( prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Exposi-
ções e Feiras como data limite para as inscrições ). 

 

Duvidas entrar em contato com o Serviço de Exposições e Feiras pelos tele-
fones  

(51)  3288 6361 ( José Arthur ),  

3663 5575 ( Pablo ) ou  

3288 6369 ( Paulo ). 

SELECIONAR O TIPO CAMPEONATO (CATEGORIA) 

OU 

SOMENTE EXIBIÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO 

 


