Procedimentos para Solicitação de Carteirinhas de Estudante de
Cursos de Pós-Graduação Lato-Sensu

1- Quem pode solicitar Carteirinha de Estudante?
Todos os alunos matriculados em Cursos de Pós-Graduação Latu-Sensu
devidamente cadastrados no sistema proexweb.

2- Onde encontrar a SENHA para solicitação da Carteirinha de Estudante?
A senha esta disponível para o coordenador do Cursos de Pós-Graduação LatuSensu no sistema proexweb. Para ter acesso à senha o coordenador do curso deve
acessar a proposta do curso cadastrada no sistema proexweb. A senha está disponível no
menu no Item “Curso” da proposta, veja figura 1.

Figura 1 – Senha do Curso

Obs: A senha é a mesma para todos os alunos acessarem o sistema de solicitação de
carteirinha.

3- Como e onde solicitar a Carteirinha de estudante?
Para solicitar a carteirinha o aluno do Curso de Pós-Graduação Latu-Sensu
deverá acessar o sistema de solicitação de carteirinhas em www.carteirinha.ufscar.br .

O aluno deverá selecionar a opção “Pós-Graduação Lato Sensu”, utilizar o CPF
cadastrado sistema proexweb para o campo “Usuário” e a senha do curso que será
disponibilizada pelo coordenador do curso no campo “Senha” conforme figura 2.

Figura 2 – Acesso ao sistema de solicitação de carteirinha

Ao acessar o sistema de Solicitação de Carteirinha o aluno deverá ler
atentamente cada etapa da solicitação diretamente no próprio sistema. Após a
finalização da solicitação da carteirinha o aluno receberá um e-mail de confirmação da
solicitação da carteirinha. O aluno deverá no prazo informado no e-mail clicar no link
de confirmação da solicitação da carteirinha, a falta de confirmação através do e-mail
gera o cancelamento automático da carteirinha e o aluno deverá solicitar novamente a
carteirinha.
Importante: Caso o aluno não receba o e-mail de confirmação em alguns minutos após
o preenchimento e envio da solicitação de carteirinha o mesmo deverá refazer a
solicitação novamente.
Atenção: Qualquer informação pessoal do aluno que esteja incorreta deverá ser
solicitada a alteração a coordenação do curso para que os dados sejam corrigidos no
sistema proexweb. Após a correção, o aluno deverá acessar novamente o sistema e
solicitar a carteirinha.

4- Prazo de entrega das Carteirinhas e aviso aos coordenadores de curso?
O coordenador deverá estabelecer uma data limite aos alunos para a solicitação
da carteirinha.
O coordenador do curso deverá enviar e-mail a ProEx no endereço eletrônico
(ioli@ufscar.br) informando a data limite para aguardar as solicitações das carteirinhas
pelos alunos do curso, após esta data serão impressas as carteirinhas em um prazo de
aproximadamente 2 semanas. É importante salientar que as carteirinhas são impressas
em lote e que após a impressão das carteirinhas da turma, todas as demais solicitações
que chegarem a ProEx não terão data prevista para serem impressas.
As carteirinhas começarão a ser impressas após a data informada pelo
coordenador a ProEx através do e-mail. Após a impressão das carteirinhas será enviado
e-mail ao coordenador para que o mesmo ou um representante retire as carteirinhas na
ProEx.

