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Bem-vindo(a) ao Sistema de Gerenciamento de Solicitação de Subvenções da Olympus

• O Sistema de Gerenciamento de Solicitação de Subvenções da Olympus aceita candidaturas de subvenções para eventos 

elegíveis de saúde e microscopia que ocorram nas Américas, e/ou eventos coordenados por organizações sediadas nas 

Américas.

• Para acessar o nosso sistema é necessário criar uma conta de usuário. Apenas usuários inscritos podem enviar solicitações de 

subvenção. Baixe o Manual de Inscrição para Subvenções da Olympus para obter instruções.

• Em janeiro de 2018, o Sistema de Gerenciamento de Solicitação de Subvenções da Olympus foi atualizado para aceitar 

candidaturas de subvenções da América Latina. Para enviar solicitações, os usuários do nosso antigo portal latino-americano 

de subvenções precisam criar uma nova conta de usuário no sistema atualizado. (Não conseguimos transferir os dados do 

portal anterior). Consulte o Manual de Inscrição para Subvenções da Olympus para obter detalhes. 

• Antes de enviar sua solicitação, leia o site do nosso programa para obter informações detalhadas sobre os tipos de apoio que 

oferecemos, requisitos adicionais de elegibilidade e uma visão geral do processo de candidatura. Para obter instruções passo a 

passo para criar uma solicitação em nosso sistema, baixe nosso Guia de Aplicativos.

• As candidaturas devem ser enviadas pelo menos 60 dias antes da data de início do evento.

• O pessoal de Vendas e Marketing da Olympus não pode participar no processo de subvenção e não terá acesso a 

qualquer informação sobre o status da sua solicitação. Encaminhe todas as dúvidas sobre subvenções aos Equipe Olympus 

Grants- Americas. Obrigado.

Equipe Olympus Grants- Americas

484-896-3939 | grants-americas@olympus.com

Observações sobre a funcionalidade do sistema

-Use o Internet Explorer ou o Google Chrome para acessar o nosso site

-Para ver importantes mensagens na tela, as janelas pop-up devem estar habilitadas. Para saber como 

desativar seu bloqueador de pop-ups, clique no nome do seu navegador: Internet Explorer 11 | Google Chrome | 

Safari (iOS)

-Para evitar perder o seu trabalho, não use o botão "Voltar" do seu navegador. Para percorrer a candidatura, 

use os botões "Voltar" e "Continuar" no final de cada página.

https://grants.olympusamerica.com/
http://www.olympusamerica.com/grants
http://www.olympusamerica.com/grants
https://support.microsoft.com/en-us/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
https://support.google.com/chrome/answer/95472?hl=pt
https://support.google.com/chrome/answer/95472?hl=pt
https://discussions.apple.com/thread/4271925?start=0&tstart=0
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DICA - Role para 

baixo para ver os 

links Contact Us 

(Fale conosco) e 

Terms of Use 

(Termos de uso)

DICA – Você realmente precisa criar uma nova conta de usuário 

ou apenas esqueceu sua senha? Clique aqui para solicitar um e-mail 

para redefinir sua senha. Se você não receber o e-mail dentro de 15 

minutos, você pode precisar criar uma nova conta. Ligue para 484-896-

3939 para obter ajuda dos Equipe Olympus Grants- Americas.

Solicitantes dos EUA/Canadá: É necessário selecionar English (Inglês). As solicitações enviadas em outros idiomas não serão 

aceitas.

Solicitantes da América Latina: É possível selecionar English (Inglês), Spanish (Espanhol) ou Portuguese (Português).

Para criar uma conta de usuário, comece selecionando seu Preferred Language (Idioma de preferência), em seguida clique em Registre-se.  

Sistema de gerenciamento de solicitações de subvenções da Olympus > Página inicial

Informações básicas

Usuários novos: Clique em 

Registre-se para começar.
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Digite uma palavra-chave do 

nome de sua organização…

Digite uma palavra-chave do nome empresarial de sua organização, em seguida clique em Pesquisar.

Minha conta > Informações da organização

…em seguida clique em 

Search (Pesquisar).

DICA - Por todo o sistema, passe com o mouse 

sobre os ícones de ponto de interrogação azuis 

para revelar instruções adicionais ou descrições 

de campo

Pesquise por sua organização
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Analise a lista de organizações encontrada para determinar se alguma delas é a sua. 

Minha conta > Informações da organização

Se um resultado potencial 
de organização for 

encontrado, clique no botão de 

rádio (círculo branco) na coluna 

Select (Selecionar) para analisar 

os detalhes da organização.

DICA - Se Próximo >

estiver em negrito, há 

resultados adicionais 

na próxima página. 

Clique para visualizar.

Revise os resultados de sua pesquisa

Se nenhuma organização correspondente for encontrada, pesquise novamente usando 

outra palavra chave ou o número da Tax ID (Ident. fiscal). Se ainda não tiver um resultado, 

clique em “Add a New Organization” (Adicionar uma nova organização).

➢ Se houver um resultado potencial, clique no botão de rádio (círculo branco) na coluna Select (Selecionar) e prossiga para a página 6.

➢ Se não houver resultados, pesquise novamente usando um termo de pesquisa ou Tax ID (Ident. fiscal) diferente. Se ainda não tiver 

resultados potenciais, clique em Add a New Organization (Adicionar uma nova organização) e prossiga para a página 9.
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IMPORTANTE- Para fins de reconciliação 

após o programa e conformidade de 

restituição, a Olympus revisa o desempenho 

de departamentos diferentes 

separadamente das universidades, hospitais 

e organizações com múltiplos 

departamentos semelhantes 

Para assegurar o rastreamento preciso, 

selecione a entrada de uma organização 

existente apenas se refletir o endereço 

específico de seu departamento

Essa é a sua organização?)Se o endereço mostrado não 

corresponder ao endereço de seu departamento/local atual 

(ou passado recente), clique em Adicionar uma nova 

organização) e vá para a pagina 9.

Depois de você clicar no botão de rádio na coluna Select (Selecionar), o sistema exibirá detalhes adicionais sobre a organização que você 

selecionou. Revise a entrada da organização com atenção (especialmente a Ident. fiscal) para assegurar que é a organização correta.

Minha conta > Informações da organização

Revise um resultado potencial de organização

Se essa for sua organização, 

selecione Sim e clique em 

Prosseguir) Você terá outra 

oportunidade para rever (e 

atualizar) o Endereço da 

organização)na próxima tela.
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Reveja o Organization Address (Endereço da organização) mais uma vez para assegurar que você selecionou a organização correta. 

Se o endereço listado não refletir o endereço atual (ou passado recente) de seu departamento específico ou local, clique na seta

Voltar e selecione “Add a New Organization on the previous page” (Adicione uma nova organização na página anterior).

Minha conta > Endereço da organização

Revise o endereço da organização

Se o endereço mostrado não 

corresponder ao endereço de seu 

departamento/local atual (ou 

passado recente), PARE. Clique na 

seta Voltar e clique em “Adicionar 

uma nova organização”  na tela 

anterior e vá para a página 9.Selecione “No” (Não) se o 

endereço listado for um 

endereço passado recente

para seu departamento/local 

que precisa ser atualizado.
A captura de tela continua na próxima 

página.
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Se sua organização for acreditada, você 

também poderá revisar as informações de 

acreditação armazenadas em nosso 

sistema. 

Continuação da captura de tela da página 

anterior.

Depois de ter selecionado 

(Sim), o endereço listado 

está correto, clique em 

Prosseguir e vá para a 

página 12.

IMPORTANTE – Se o endereço listado NÃO estiver correto, 

clique em  (Voltar), clique                                                   na tela 

anterior e vá para a página 9.

Minha conta > Endereço da organização

Revise o endereço da organização (continuação)
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Minha conta > Informações da organização

Para Status fiscal selecione 

Outros se fins lucrativos. 501c3 e 

501c6 só devem ser usados por 

organizações sem fins lucrativos 

nos Estados Unidos.

Numero de Identificacao Tributaria é 

obrigatório. Digite o número de identificação 

atribuído à sua organização pela autoridade fiscal 

de seu país. Por exemplo, as organizações do 

Canadá devem informar o número atribuído pela 

Canada Revenue Agency.

Carregue as versões mais atuais

desses documentos obrigatórios.

Você deve informar o Nome Legale de 

sua organizaçãocomo registrado em 

seu governo federal.

Lembrete: para ser elegível para o 

apoio financeiro da Olympus, você 

deve ser uma organização sem 

fins lucrativos.

Depois de ter concluído a seção 

Informações da organização clique 

em Proceed (Prosseguir) para ir para 

a próxima tela. Vá para a página 10. 

➢ Se sua organização for sediada fora dos Estados Unidos, revise as dicas abaixo.

Adicionar uma nova organização (continuação)
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Forneça o endereço e as informações de contato de sua organização, assim como seu status de acreditação. Preencha 

todos os campos obrigatórios marcados com um asterisco vermelho (*). 

Minha conta > Endereço da organização

Depois de ter concluído a aba 

Endereço da organização, clique em 

Prosseguir para ir para a próxima tela.

DICA – O nome empresarial de sua 

organização será copiado da seção anterior.

Informe as 

informações de 

contato completas 

para sua organização. 

IMPORTANTE – Seu endereço 

deve refletir seu 

departamento/local específico. 

Não aceitamos caixas postais.

A sua organização é 

acreditada? Selecione 

Sim se puder oferecer 

crédito de edução 

contínua.

DICA - Se você responder Sim, será 

solicitado que identifique a entidade 

acreditadora e carregue o certificado 

de acreditação atual da organização

Adicione um endereço da organização
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Informe o endereço de e-mail que você gostaria de registrar e clique em “Check Availability” (Verificar disponibilidade).

Minha conta > Informações de usuário

Informe seu endereço de e-mail, em 

seguida clique em (Verificar 

disponibilidade). Uma marca de seleção 

verde significa que você pode registrar o 

endereço de e-mail que informou.

Se você receber uma mensagem de erro, significa que seu endereço de e-mail já 

está em uso em nosso sistema. Talvez você já tenha se registrado previamente, ou 

outra pessoa forneceu seu endereço de e-mail porque você é um signatário 

autorizado. Infelizmente, para enviar as solicitações de subvenções, você deve 

se registrar usando um endereço de e-mail diferente.  Pedimos desculpas pela 

inconveniência.

DICA – Precisa de um endereço de e-

mail diferente? Peça ao departamento 

de TI de sua organização para criar um 

apelido de e-mail que será 

encaminhado automaticamente para 

sua conta de e-mail principal.

Verifique a disponibilidade de seu endereço de e-mail
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Informe novamente seu endereço de e-mail, crie uma senha e forneça as informações de contato detalhadas abaixo.

Minha conta > Informações de usuário

Assim que seu endereço de e-mail tiver 

sido aceito, campos adicionais 

aparecerão para você digitar suas 

(Informações de usuário).

IMPORTANTE - A senha deve ter entre 8 e 12 

caracteres. Não exceda 12 caracteres ou você 

pode ter problemas de acesso!

Forneça um (Contato secundário). As informações de 

contato secundário só serão usadas para problemas 

urgentes se você não puder ser contatado.

Informe um (Telefone secundário) (como 

telefone celular) para ser usado para 

problemas urgentes se tentativas de 

contatá-lo por e-mail e telefone principal 

não tiverem sucesso

A captura de tela continua na próxima 

página…

Informe suas informações de usuário
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Se você não for autorizado a celebrar um contrato de subvenção em nome de sua organização, 

selecione “No” (Não) e complete os campos adicionais que aparecem. As informações de contato para o 

(Signatário autorizado) são necessárias

IMPORTANTE - O Signatário autorizadoserá 

contatado diretamente pela Olympus se uma 

concessão for feita e for necessário tomar alguma 

ação para aceitar a concessão. Notifique o 

Signatário autorizadopara esperar uma 

comunicação de e-mail da Olympus

IMPORTANTE – Selecione (Sim) apenas se você tiver a autoridade legal para celebrar contratos em nome de 

sua organização. Se você não tiver certeza, entre em contato com seu departamento jurídico ou com o 

escritório de educação médica contínua (CME).

Continuação da captura de tela da página 

anterior

Minha conta > Informações de usuário

Especifique o Authorized Signer (Signatário autorizado), que é a pessoa em sua organização que tem a autoridade legal para celebrar 

contratos com a Olympus. Essa pessoa normalmente é alguém de seu departamento jurídico ou do escritório de educação médica 

contínua (CME). Caso sua solicitação de subvenção seja aprovada, essa pessoa será responsável por assinar o termo de contrato da 

Olympus. Não fornecer a pessoa correta poderia atrasar a realização de sua concessão se sua solicitação de subvenção for aprovada.

Forneça o nome e informações de contato do signatário autorizado
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Inscrição > Compromisso de conformidade

Revise os termos e condições do compromisso de conformidade da Olympus. Caso uma subvenção for aprovada, o termo 

de contrato (Letter of Agreement, LOA) da Olympus será o único acordo celebrado pela Olympus. Você deve aceitar o 

compromisso de conformidade para prosseguir.

A captura de tela continua na próxima 

página…

Revise e aceite o compromisso de conformidade
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Inscrição > Compromisso de conformidade

Continuação da captura de tela da página 

anterior

DICA - Clicar no link do termo de contrato (LOA) 

abrirá uma amostra de contrato em uma nova 

janela. Caso uma concessão seja feita, o Carta de 

Acuerdo da Olympus será o único acordo realizado 

pela Olympus 

Selecione Eu concordo para 

confirmar que os termos e 

condições do compromisso de 

conformidade

Para concluir o registro e 

criar sua conta de usuário, 

clique em (Prosseguir).

Revise e aceite o compromisso de conformidade (continuação)
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Registro > Obrigado

A mensagem “Thank You” (Obrigado) na tela confirma seu registro. Você também receberá um e-mail de confirmação do 

endereço de e-mail de nosso sistema noreplygr@olympus.com.

Clique Prosseguir para voltar para 

a tela de boas-vindas  (Minhas 

ações)

Seu registro está concluído

grants-americas@olympus.comEquipe Olympus Grants- Americas 


