Manual de preenchimento do FVA
Para preencher o Formulário de Visitação Anual (FVA), use o campo Buscar museus e
pesquise a sua instituição usando parte do nome dela ou o Código Identificador
(9.61.21.6913).
A título de exemplo, utilizamos o Museu das Bandeiras.

Se não aparecer seu museu no
mapa, clique no ícone “Ver
resultados em lista” .

Após selecionar a instituição no mapa, clique no nome para expandir as informações.

Quando clicar no nome do museu, se abrirá a página dele.

Já na página do museu, logo abaixo da identificação da instituição, estão algumas abas, entre
elas a do FVA. Clique para iniciar o preenchimento do Formulário de Visitação Anual.

Leia as instruções com atenção e em seguida clique em Próximo.

O sistema conduzirá você à página do Termo de Compromisso. Leia o texto completo com
atenção e clique em Sim, estou ciente para prosseguir.

Siga respondendo às perguntas.
Questões obrigatórias estarão indicadas com um asterisco vermelho (*).
Navegue no Formulário usando os botões Próximo para avançar e Anterior caso seja preciso
voltar à questão anterior.

Para informar atividades e número de público virtual
O campo Quantitativo total de visitações/visitas no ano referência (2020) deverá ser utilizado
para informar exclusivamente o total de público presencial.

Solicitamos que o campo Observações sobre a visitação no ano de referência (2020) seja
usado para as informações sobre as atividades virtuais realizadas, o total de público virtual
contabilizado e para informar quando e por que a instituição foi fechada e se houve
reabertura no período (atendendo aos casos de fechamento em função da pandemia ou por
outros motivos, como obras e afins).

Note que são várias informações novas a serem prestadas no campo de Observações:
1. atividades virtuais realizadas
2. total de público virtual contabilizado
3. quando e por que a instituição foi fechada e se houve reabertura no período

Ao final do preenchimento, o sistema apresentará um resumo das suas respostas.
Neste momento, revise tudo e, caso haja algum equívoco, clique no título da seção a ser
editada e corrija o que for preciso.

Finalizada a revisão e estando de acordo com todas as informações fornecidas, será necessário
marcar o quadrinho (no fim da página), ao lado da declaração de ciência das instruções
quanto ao envio do Formulário. Depois clique em Enviar.

O sistema exibirá uma mensagem avisando que o Formulário foi enviado com sucesso.
Após o envio do FVA preenchido, será possível imprimir uma cópia do questionário
respondido, clicando no botão Imprimir, no topo, logo abaixo das abas.

Em caso de dúvidas, estamos à disposição por meio do endereço eletrônico
cpai@museus.gov.br, ou pelos telefones (61) 3521‐4410 / 4291 / 4329 / 4334 / 4294 /
4330.

