
Java e o Mozilla 

 
Este programa permite que você tenha acesso ao SIAPE e Impressa Nacional (IN) 

através da Internet via Browser. 
Você deve instalar e NÃO aceitar ou fazer UPDATE, pois o SIAPE não está preparado 

para utlizar versões POSTERIORES. 
Para Desinstalar e Instalar o Java, baixe o arquivo, vá até o "painel de controle", 
"Instalar e desinstalar programas", clicar em Java e desinstalar. 

Após a desinstalação completa, volte ao arquivo arquivo que baixou, jre-6u19-
windows-i586-s.exe e execute-o. A instalação será feita normalmente. 

Não atualize o Java, para manter o Java SEM atualização configure-o. Leia o Texto 
aqui e saiba como. 
Obs. importante: O seu browser (Firefox, IE ou qualquer outro) deve estar fechado, 

não pode estar sendo executado. 
Faça o Download do Java clicando abaixo e instale o mesmo na versão v7.45. 

  
Depois de instalado, vá na opção Painel 
de controle no menu Iniciar 

, no rodapé a esquerda 
na tela e acesse o aplicativo Java 
conforme ao lado. Dê dois cliques e 

uma nova tela será mostrada. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Esta nova ela será aberta, clique na aba 
Segurança e será vista conforme ao lado. 
A seta estará na opção Alta (mínimo 
recomendado). Clique na mesma e 
mantenha pressionado o mouse e baixe 
para Médio, veja ao lado. Clique em OK e 
feche o Painel de controle. Esta mudanças 
serão necessárias para acesso ao 
SERPRO e IMPRENSA NACIONAL. 
Mais uma vez lembrando, não atualize o 
Java. Caso seja perguntado selecione 
NÃO ou MAIS TARDE. 
 
 
 
 
 

http://www.cggp.ufms.br/gestor/titan.php?target=openFile&fileId=614
http://www.cggp.ufms.br/gestor/titan.php?target=openFile&fileId=614


Agora que o já foi configurado, o último passo é a configuração do Java dentro do 
navegador, no caso Mozilla FireFox. 
Se estiver fazendo pela primeira vez, um plugin será instalado pelo SERPRO (HOD). 
Depois de instalado você irá abrir o navegador para acesso ao SERPRO. Poderá 
aparecer uma mensagem falando da falha do plugin, Java. Clique no ícone com o botão 
ESQUERDO do mouse no local indicado e selecione a opção “continuar permitindo” ou 
“permitir e gravar”. 
 

 
 
Ok agora você já pode trabalhar. 


