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1. O sistema PDDEweb não funciona no navegador “Internet 
Explorer”.

2. Utilize outros navegadores a exemplo do “Microsoft Edge”, 
“Google Chrome”, “Mozilla Firefox”.
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Essa é a tela de acesso ao  PDDEWeb

Há três formas de acessar:
Opção 1: Digite “www.fnde.gov.br/pdde” e clique em “Entrar com gov.br”
Opção 2: Digite “www.fnde.gov.br/pdde” e acesse o “PDDEWeb” pelo menu 
“Sistemas” disponível no portal do FNDE
Opção 3: apresentada no slide 6
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Novidade: Houve a integração do 
PDDE Web com o sítio GOV.BR! 

Assim o link automaticamente te 
direcionará para o site GOV.BR
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Há três formas de acessar:

Opções 1 e 2: apresentadas anteriormente no slide 4
Opção 3: Entre pelo site do FNDE ou digite www.gov.br
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http://www.gov.br


Clique no ícone “Acesso GOV.BR” (indicado pela seta vermelha abaixo):
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As três opções apresentadas de acesso levam a página de cadastro no gov.br. Se
você já tem cadastro no sítio gov.br, vá para o slide 16. Caso não tenha, informe
seu CPF e clique em “Cadastrar” na tela abaixo:
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Em seguida, preencha os dados solicitados e clique em “Continuar”:
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A tela abaixo solicita a validação dos dados de cadastro. Responda as perguntas
para ir para a tela “Habilitar Cadastro”:
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Após a verificação das respostas, a plataforma enviará uma mensagem para o seu
e-mail ou para o seu número de celular. A opção SMS só estará ativa se o número
de celular tiver sido informado:
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Caso tenha escolhido a opção do e-mail, abra o seu e-mail e clique no link enviado
(confira na caixa de spam caso não esteja na caixa de entrada):
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Caso tenha escolhido a opção do SMS, confira a mensagem recebida no celular
informado e digite o código no campo “Informe o código de validação” e clique
no botão “Validar Cadastro”:
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Em seguida, defina uma senha, repita a senha e finalize o cadastro para ativar a
sua conta:
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PRONTO!
Você conseguiu fazer o seu cadastro no sítio GOV.BR

Mas caso surjam outras dúvidas, entre no endereço: http://faq-login-
unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/contaacesso.html

Pode continuar nas próximas etapas
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http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/contaacesso.html


Quando já há o cadastro no sítio gov.br, retorne a tela do PDDE Web e 
clique em “Entrar com gov.br”, 
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Digite então seu CPF e senha e clique em “Entrar”:
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Informe o tipo de Entidade que deseja ter acesso:
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Nesta tela ficará registrado o vínculo criado, conforme seleção realizada na tela
anterior

19



Em seguida, clique em “acessar”:
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Na tela que aparece em seguida, clique em “Menu”:
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Em seguida, abrirá a seguinte lista de opções:
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de UnidadeSelecione “Cadastro

Executora Própria (UEx)”
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Atualize todas as informações

corretamente, para que o FNDE possa

entrar em contato com a entidade sempre

que for preciso.
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Não é necessário preencher o número da conta

corrente e preencha o código de agência somente se

quiser alterar o estabelecimento bancário.
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Em caso de dúvida sobre o preenchimento da data de

início/encerramento do mandato, verifique na ata de

renovação da diretoria da UEx (Conselho Escolar,

Associação de Pais e Mestre, Caixa Escola, etc.)
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Vincule a escola que a UEx representa. Se

for consórcio, poderão ser vinculadas até

cinco escolas com menos de 99 alunos.
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da Escola  

da escola,

Se você souber o Código

Censo/MEC/INEP ou o nome

consulte nesta página.
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Nesta tela, você poderá informar os percentuais de

recursos que deseja receber, em custeio e em capital,

no ano seguinte.
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Para finalizar o Cadastramento, clique em ‘Salvar’.
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Ou envie um e-mail para: pdde@fnde.gov.br

Acompanhe o site do FNDE:
http://www.fnde.gov.br/programas/pdde/area-para-gestores/atualizacao-cadastral

Ou ligue 0800 61 61 61
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