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Para acessar o VigiFlow

Vá ao seguinte endereço: https://vigiflow.who-umc.org/

https://vigiflow.who-umc.org/


Primeiro acesso ao VigiFlow

Clique no botão “Can’t access your account?” 

Clique aqui



Crie sua senha

Você será direcionado a esta página para criar sua senha

Entre seu User ID, que é 
seu endereço de e-mail
Ex: someone@domain.com 

Digite o código no espaço
abaixo. 
Atenção com letras
maiúsculars e minúsculas!



Geração do código

Se o código não estiver claro, 
cliqe neste ícone para gerar
outro.

Clique em “Next” para continuar



Código de verificação

Você receberá um e-
mail com um código de 
verificação

Clique no botão
“Email” para confirmar
o envio do e-mail

Não feche esta janela pois você precisará voltar aqui para 
concluir a configuração da sua senha



Envio do código de verificação por e-mail

Você receberá um e-mail com um código de verificação que consiste em 6 dígitos.
O remetente do e-mail é: Microsoft on behalf of Uppsala Monitoring Centre
O assunto do e-mail é: Uppsala Monitoring Centre account email verification code

Não se esqueça de verificar sua Caixa de spam caso você não encontre o e-mail



Use o código de verificação

Digite aqui o código de 
verificação que você
recebeu por e-mail



Crie a sua senha

Para criar uma senha forte, 
use de 8 a 256 caracteres, 
combinando letras maiúsculas
e minusculas, números e 
símbolos.
A senha não deve conter seu
nome de usuário.

Repita a senha neste campo 
para confirmar.



Acesso ao VigiFlow

Clique em “click here” para voltar à 
tela de acesso ao VigiFlow, onde 
você entrará com o seu UserID e a 
senha recém criada.



Para mudar a sua senha

Digite seu nome de usuário
(endereço de e-mail)

Se você esquecer a sua senha ou quiser alterá-la, siga os
mesmos passos descritos nos slides 2 a 10.

Clique neste link



VigiFlow e VigiLyze: Mesmos dados para 
acesso

Nome de usuário
(endereço de e-mail)

Senha

Para os usuários que tiveram acesso concedido ao VigiLyze, os mesmos
nome de usuário e senha serão usados para acessar os dois sistemas
VigiFlow e VigiLyze.




