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Introdução 
 Este documento irá auxiliar na resolução dos problemas enfrentados no acesso e/ou utilização do sisProUni. 

Durante toda sua extensão você encontrará palavras sublinhadas na cor azul, assim como este exemplo que se 

pesquisado no site http://pt.wikipedia.org você encontrará as definições dos termos considerados de maior 

relevância para aprofundamento. 

 Solicitamos que os procedimentos abaixo sejam executados preferencialmente pela área de CPD de sua IES 

para que o problema seja encontrado com maior facilidade. 

1. Definição do Componente 

 A CAPICOM é uma DLL (conjunto de códigos que formam uma biblioteca) que serve de auxilio para que o 

navegador Internet Explorer possa acessar o repositório de certificados digitais do sistema operacional Windows. 

2. Principais causas do problema 

 

 Instalação da biblioteca sem o acesso administrador na máquina 

 Atualizações automáticas do Windows quando reconhece a cópia pirata do sistema operacional, 

bloqueia vários recursos do sistema 

 Versão da biblioteca anterior ao ano de 1998 

 Bloqueio no usuário logado, através das políticas de segurança da rede da IES, não permitem que o 

navegador utilize esta DLL para acessar o repositório 

 Instalação de softwares não confiáveis que causam danos as DLL’s do sistema 

 Instalação de complementos extras no Internet Explorer pode fazer com que módulos não 

homologados pela Microsoft danifiquem o acesso a esta biblioteca 

 

3. Procedimentos para Solução do Problema 

Pedimos a gentileza de executar os procedimentos seqüenciados e somente se não houver o acesso ao 

sistema. Para que todos os comandos sejam executados com sucesso, logue na máquina com usuário 

administrador. 

PROCEDIMENTO 1 

1. Baixar a DLL CAPICOM do endereço: https://prouni.mec.gov.br/prouni2006/instalar/capicom.zip 

2. Descompactar os arquivos para a pasta de sistema Windows/System32 

3. Registrar a DLL através do executar no menu iniciar com o comando: regsvr32.exe capicom.dll  

4. Limpar o cache do navegador Internet Explorer e reiniciar a máquina 

5. Tentar acessar novamente 

PROCEDIMENTO 2 

1. Verifique se nenhuma política de rede esteja proibindo o acesso do navegador sobre a DLL 

2. Tentar acessar novamente 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Exemplo
http://pt.wikipedia.org/wiki/DLL
http://pt.wikipedia.org/wiki/Certificado_digital
https://prouni.mec.gov.br/prouni2006/instalar/capicom.zip
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PROCEDIMENTO 3 

1. Tentar instalar novamente os certificados digitais na máquina, desinstalando o software que 

gerencia o cartão ou token e instalando novamente 

2. Reiniciar a máquina 

3. Tentar acessar novamente 

PROCEDIMENTO 4 

1. Instalar os certificados em outra máquina para averiguar se não é problema dos arquivos do sistema, 

navegador ou das entradas USB da máquina atual 

2. Tentar acessar novamente 

 

Atenciosamente, 

 

Equipe sisProUni 

ProUni - Programa Universidade para Todos 

Ministério da Educação 


