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1. Acessando o Sistema pela primeira vez
Para acessar o sistema clique na opção Transportes na página principal.

Será mostrada a página abaixo onde, onde você deverá clicar na figura
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Será apresentada a tela abaixo, clique na opção de primeiro acesso:

Será apresentada a tela de cadastro do Coordenador, cadastre todos os dados conforme
mostrado abaixo e clique em inserir:

Todos os campos são preenchimento obrigatório
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Será apresentada a tela abaixo novamente, informe o CPF e senha e clique em “Entrar”:

Nos acessos posteriores você deverá digitar CPF e senha e clicar em “Entrar”, conforme
mostrado no item 1.2 Acessando o sistema

1.2. Acessando o sistema
Feito o cadastro, nos próximos acessos siga os passos abaixo:
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Será mostrada a página abaixo onde, onde você deverá clicar na figura

Informe o CPF e senha e clique em entrar.
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2. Cadastrando Veículos
Clique na opção Veículos e será apresentada a tela abaixo que você deverá cadastrar os
dados do Veículo preenchendo todos os campos abaixo e clicando na opção “inserir”

No campo Observação deverá ser colocado, caso necessário o(s)
veículo(s) que será(ao) utilizado(s) como reserva. Caso tenha dúvidas
clique na “?” para ajuda.

3. Cadastrando Motoristas
Clique na opção Motoristas e será apresentada a tela abaixo que você deverá cadastrar os
dados do Motorista preenchendo todos os campos abaixo e clicando na opção “inserir”

5

4. Cadastrando Empresas
Clique na opção Empresas e será apresentada a tela abaixo que você deverá cadastrar os
dados da Empresa preenchendo todos os campos abaixo e clicando na opção “inserir”

5. Cadastrando Alunos / Relação de passageiros
4.1. Clique na opção Declarações e será apresentada a tela abaixo. Primeiramente clique
em “Aceite”, nesse momento você estará declarando ter ciência de todas as normas internas
com relação ao trânsito, bem assumindo o compromisso de cumpri–las. Dessa maneira não há
necessidade da entrega dos Termos de Compromisso. SOMENTE APÓS CLICAR EM ACEITE SERÁ
LIBERADA A IMPRESSÃO DA LISTA DE PASSAGEIROS NA OPÇÃO RELATÓRIOS.
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4.2. Após clicar na opção “Aceite”, a tela será atualizada e você deverá clicar na opção
“novo” e preencher todos os campos apresentados abaixo e clicar na opção “inserir”.

Será mostrada a tela abaixo:

4.3. Clique na opção novo e repita a operação com todos os seus alunos/passageiros.
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5. Imprimindo os Termos de Compromisso
Após cadastrar todos os seus alunos/passageiros, vá para opção de relatórios e imprima
os Termos de Compromisso, para que você tome ciência das normas internas de trânsito. NÃO
HÁ NECESSIDADE DE ENTREGA DOS TERMOS AO PESSOAL DA SEGURANÇA.

6. Imprimindo a DECLARAÇÃO DE PASSAGEIROS
A opção relatórios trará “Declaração de Passageiros”, clique para emissão da sua
Declaração de Passageiros.
Você deverá imprimi–la em formato paisagem com o mínimo de margem possível, isso
conforme as configurações de margem suportadas pela sua impressora.
A Declaração será impressa com todos os dados informados bem como com as assinaturas da PróReitora de Ensino e Assuntos Acadêmicos e do Reitor.
Um funcionário irá colar o selo em todos os veículos, caso não receba o selo dirija–se à portaria
principal de posse da DECLARAÇÃO DE PASSAGEIROS, para apanhar o selo e afixá–lo no parabrisa do
veículo.

Caro motorista, ao entrar no Campus mantenha apenas os
faroletes ligados. Ligue os faróis após passar pela guarita.
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