Instalação e Ativação do Flash Player nos Principais Navegadores
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

No Pandora estão disponibilizados todos os documentos (Procedimentos Operacionais
Padrão - POP) criados no âmbito da Unidade de Garantia da Qualidade - UGQ. Alguns
destes documentos podem ser lidos apenas por meio do navegador Web, uma vez que possuem
cópia controlada. Para acessar estes documentos, é necessário que você tenha o Adobe Flash
Player instalado em seu computador e devidamente habilitado. Para verificar se o Adobe Flash
Player está devidamente instalado em seu navegador, acesse a página de download do plugin:
https://get.adobe.com/br/flashplayer/
Atenção! Fique atento à mensagem que aparece nesta página quanto ao plugin já estar
instalado em seu computador:
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Caso esta mensagem não apareça, por favor, desmarque as opções contidas no agrupamento
"Ofertas Especiais", faça o download do plugin e instale-o. Se for um computador patrimoniado
da Embrapa, solicite a instalação ao NTI por meio da Central de TI:
https://centralti.embrapa.br
Caso a mensagem apareça, significa que você já tem o plugin do Adobe Flash Player
instalado e precisará apenas habilitá-lo. Para isso, siga os passos disponíveis nos links abaixo em
função do navegador que utiliza:
● Mozilla Firefox:
https://helpx.adobe.com/br/flash-player/kb/enabling-flash-player-firefox.html
● Microsoft Edge:
https://helpx.adobe.com/br/flash-player/kb/flash-player-issues-windows-10-edge.html
● Google Chrome:
https://helpx.adobe.com/br/flash-player/kb/enabling-flash-player-chrome.html
● Apple Safari:
https://helpx.adobe.com/br/flash-player/kb/enabling-flash-player-safari.html
● Opera:
https://helpx.adobe.com/br/flash-player/kb/enabling-flash-player-opera.html
Se continuar tendo problemas, por favor, abra um chamado na Central de TI da Embrapa
pelo link disponível acima.
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