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Normas e Procedimentos para Emissão de Carteira Estudantil
(Cartão Identidade Institucional) nos Cursos Profissionalizantes da FOP/Unicamp

A – OBJETIVO

Definir  procedimentos  para  emissão  da  Carteira  Estudantil   (Cartão  Identidade 
Institucional) tendo em vista a implantação do Sistema  de Identificação (SmartCard) 
da Comunidade da Universidade Estadual de Campinas nos Cursos Profissionalizantes 
da FOP (COLFOP).

B – ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Cursos Profissionalizantes da FOP – Unicamp (COLFOP).

C – CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.É  obrigatória  a  utilização  da  Carteira  Estudantil  do  aluno  nas  dependências  da 
Universidade  Estadual  de  Campinas  para  ter  acesso  em  áreas  dos  campi,  aos 
Restaurantes e no controle de empréstimo de volumes das Bibliotecas.

2.É condição básica para emissão da Carteira Estudantil  o aluno estar regularmente 
matriculado nos Cursos Profissionalizantes da FOP/Unicamp.

3.A emissão e entrega dos cartões será de responsabilidade da Diretoria dos Cursos 
Profissionalizantes da FOP/Unicamp, sendo que a primeira via é gratuita. Para demais 
vias será emitido por solicitação do interessado que deverá pagar uma taxa com o valor 
de acordo com o especificado na Deliberação CAD a-01 de 22/09/2004, através de 
depósito  bancário,  em  conta  corrente  institucional,  que  deverá  ser  obtida  junto  a 
unidade de ensino.

4.Esta identidade (cartão Identidade Institucional) conterá as seguintes características: 
logotipo  da  UNICAMP,  chip  eletrônico  com múltiplas  funções,  código  de  barras, 
informações relativas ao aluno e ao curso, tais como: Registro Acadêmico (usualmente 
denominado na COLFOP como RM - registro de matrícula), nome do aluno,  curso, 
unidade, foto de identificação do portador e a validade do curso.  No verso do cartão 
constará "este documento é de porte obrigatório e intransferível, e deve ser apresentado 
no ambiente universitário, nas situações em que for necessária a sua identificação.

5.O portador  é  o  único  e  exclusivo  responsável  pelo  uso  indevido  do  cartão,  que 
terceiros venham a fazer ou tenham feito, bem como extravio, furto, roubo ou dano que 
impossibilite o uso do cartão, não cabendo à UNICAMP qualquer responsabilidade ou 
obrigação de arcar com os custos ou despesas da substituição do cartão.  Em caso de 
perda,  roubo  ou  extravio,  comunicar  imediatamente  o  emitente  através  do  site: 
http://www.smartcard.unicamp.br".

6.Todos  os  dados  enviados ao  Sistema  de  Identificação  serão  administrados  pela 
Diretoria dos Cursos Profissionalizantes da FOP – Unicamp.
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D – PROCEDIMENTOS

1.DA EMISSÃO DO CARTÃO PROVISÓRIO  

A Diretoria  dos  Cursos  Profissionalizantes  da  FOP/Unicamp  deverá  receber  da 
Gerência  Operacional  do Cartão Identidade Institucional,  os  cartões provisórios 
numerados  pelo Sistema de Identificação e os manterá  armazenados por ordem 
numérica seqüencial. 

1.1 PARA INGRESSANTE:

Após a formalização da admissão do aluno ingressante, a Diretoria dos Cursos 
Profissionalizantes da FOP/Unicamp deverá providenciar o cartão provisório, 
conforme procedimentos a seguir:
· Executar uma rotina desenvolvida pelo Cursos Profissionalizantes da 
FOP/Unicamp que gerará o arquivo para emissão dos cartões com os dados dos 
alunos, seguindo a estrutura especificada abaixo:

Dados dos Alunos

Or-
dem

Descrição For
mato

Obri
ga-

tório

Ta
ma
nho

Conteúdo Enviado

01 Categoria N Sim 3 114 = Ensino Técnico/Médio – 
COLFOP

02 Código de 
Identificação

N Sim 10 Registro Acadêmico do Aluno

03 Nome do Usuário X Sim 50
04 CPF do Usuário N Não 11
05 Titular do CPF N Não 1 S = sim

N = Não
06 Tipo de 

Documento de 
Identidade

N Sim 1 1 = Identidade/Identidade estrangeiro
2 = Carteira Profissional
3 = Certificado de Reservista
4 = Passaporte
6 = Certidão de nascimento
9 = outros

07 Numero do 
documento de 
identidade

X Sim 12

08 Data de emissão 
do documento de 
identidade

D Não 8 AAAAMMDD

09 Órgão emissor do X Não 6
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documento de 
identidade

10 UF do documento 
de identidade

X Não 2

11
Data de 
Nascimento do 
usuário

D Sim 8 AAAAMMDD

12
Código da 
nacionalidade do 
usuário

N Sim 1 1 = Brasileiro
2 = Brasileiro Naturalizado
3 = Estrangeiro

13 Sexo X Sim 1 F = Feminino
M = Masculino

14 Estado civil do 
usuário

N Sim 1 1 = Solteiro
2 = Casado
3 = Viúvo
4 = Divorciado
5 = Separado Judicialmente
6 = União estável

15 Tipo de telefone 
do usuário

N Não 1 1 = Residencial
2 = Comercial

16 DDD N Não 4
17 Numero do 

telefone
N Não 8

18 Numero do Ramal N Não 5
19 Numero do 

telefone celular
N Não 15

20 Endereço 
eletrônico

N Não 30

21 Logradouro do 
usuário

X Sim 50

22 Numero do 
Logradouro

X Sim 6

23 Complemento do 
logradouro

X Não 15

24 Bairro do 
logradouro

X Sim 30

25 Município do 
logradouro

X Sim 30

26 UF do logradouro X Sim 2
27 CEP do logradouro N Sim 8
28 Pais do logradouro X Sim 20
29 Vinculo na 

universidade
N Sim 1 0 = sem vinculo

1 = aluno
2 = professor
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3 = funcionário
4 = outros vínculos

30 Ano em curso do 
aluno

N Não 2

31 Tipo de 
movimento 
solicitado

X Sim 1 A = Alteração
C = Cancelamento
 D = Deleção
 I = Inclusão
 R = Re-ativação de usuário

32 Tipo de Emissão X Sim 1 E = Emissão
N = Não emissão

33 Código do Curso N Sim 3 Código do Curso
34 Nível do Curso X Sim 1 ‘C’ = Colégio
35 Quarta linha 

impressa no cartão
X Sim 55 Descrição da quarta linha a ser 

impressa no Smart Card. Esta linha a 
ser impressa no Cartão deve ter o 
seguinte formato:RA + UNIDADE + 
NOME DO CURSO.

36 Data de 
Integralização

N Sim 06 Data referente ao término do curso.
Formato: MMAAAA

•Enviar  o  arquivo  contendo  os  dados  acima  para  o  Sistema  SMARTCARD  – 
através da página http://www.smartcard.unicamp.br;
•Cadastrar os serviços associados ao cartão, no Sistema de Controle de Acesso - 
Sualtech, na função "Processos - Emissão de Cartão para Alunos Ingressante";
•Gravar neste cartão o número do Registro Acadêmico e prazo de validade de 60 
(sessenta) dias a partir da data de admissão;
•A direção de Ensino deverá entregar os cartões e as instruções para seu uso aos 
alunos. E orientá-los que este cartão terá autorização de ingresso no  restaurante, ao 
empréstimo  de  volumes  das  bibliotecas  durante  o  período  de  validade  e  que 
deverão  comparecer  ao  expirar  o  período  de  validade  para  troca  do  cartão 
provisório pelo cartão definitivo.

1.2 POR SOLICITAÇÃO DO ALUNO OU POR ALTERAÇÃO DE 
DADOS:

Quando houver necessidade de emissão por solicitação do aluno, ou por alteração 
de dados, deverá a Diretoria dos Cursos Profissionalizantes da FOP/Unicamp 
providenciar o cartão provisório, conforme procedimentos a seguir:

1.2.1 Receber  o  formulário  preenchido com Nome,  RA e foto colada (se  não 
possuir no sistema), junto com o comprovante de pagamento de taxa;
1.2.2 Cadastrar  os  serviços  associados  ao  cartão,  no  Sistema  de  Controle  de 
Acesso – Sualtech, na função "Processos - Emissão de Cartões Provisórios";
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1.2.3 Emitir o cartão, com número de RA e prazo de validade de 60 (sessenta) 
dias a partir da data de emissão do cartão provisório;
1.2.4 Entregar o cartão ao aluno e orientar que terá autorização ao ingresso nos 
restaurantes  e  ao empréstimo  de  volumes  das  bibliotecas,  durante  o  período de 
validade. Comunicar também que, ao expirar o período de validade o aluno deverá 
comparecer  à  Direção  de  Ensino  para  troca  do  cartão  provisório  pelo  cartão 
definitivo.

2.DA EMISSÃO   DA PRIMEIRA VIA D  O CARTÃO DEFINITIVO  

Será emitida a primeira via do cartão quando ocorrer o ingresso do aluno.

A Diretoria, de posse da foto do aluno ingressante, deverá:

2.1 Verificar o estado da foto 3x4, ou seja, não deverá ter: amassaduras, carimbos, 
chancelas, grampos, foto escaneada, nem  digital; com bom contraste;

2.2 Emitir o formulário para colagem das fotos contendo um espaço determinado 
para foto 3x4 e a Identificação do aluno (Curso + Nome + RA);

2.3 Efetuar a colagem da foto, no respectivo formulário, e no caso desta ser de 
acetato,  colar  no  verso  da  foto  uma  etiqueta  auto-adesiva  e  após  colar  no 
formulário;

2.4 Preencher a Folha de Rosto,  conforme modelo fornecido (ANEXO I)  em  2 
(duas) vias, assinar e arquivar 1 (uma) via;

2.5 Montar o envelope, inserir uma via da Folha de rosto preenchida   mais uma 
listagem das fotos enviadas e lacrar;

2.6 Contatar a empresa DHL  Express e solicitar um Motoboy combinando data e 
horário através do telefone 0800-7713451, informando o número Conta 656761195 
(código único)  / Destino / Peso (um valor aproximado) / Volume (ex.: Fotos para 
digitalização).
2.7 Entregar ao Motoboy o envelope, na data combinada, e receber o comprovante 
de retirada assinado;

2.8  Enviar  e-mail  para  opuniver@santander.com.br  comunicando  a  entrega  do 
envelope a Empresa DHL  Express;

2.9 Aguardar o e-mail do Santander, contendo as fotos digitalizadas e informações 
do lote;

2.10 Ao receber o e-mail  do Santander, confirmando a digitalização e o arquivo 
con-tendo  a  identificação  de  todas  as  fotos  que  se  encontram  digitalizadas,  a 
unidade  geradora  do  cartão  (COLFOP)  deverá  enviar  este  arquivo,  através  da 
aplicação  “enviar  arquivo  de  confirmação  de  fotos  digitalizadas”,  no  Sistema 
SMART  CARD  –  através  da  página  http://www.smartcard.unicamp.br.  Após 
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conferir se o número de fotos recebidas por lote é o mesmo do enviado e se houver 
alguma  divergência,  contatar  a  Daidigital,  através  de  e-mail 
“fumio@daidigital.com.br” e tomar as devidas providências;

2.11  O  Sistema  SMART  CARD  executa  a  rotina  de  verificação  sendo  que  os 
cartões aptos para emissão devem atender os seguintes requisitos:
· Ter matrícula e
· Ter foto.

2.12 Ao receber e-mail com o relatório do Santander e o de ocorrências de geração, 
verificar. Se houver divergências ou erros tomar as devidas providências;

2.13  Receber  da  Gerencia  Operacional  do  Smart  Card  um  e-mail,  informando 
quando poderão ser retirados os cartões;
2.14 Receber os cartões, de acordo com o lote enviado, conferir se retornaram to-
dos os solicitados;

2.15 A Unidade de Ensino ao receber os cartões deverá:

2.15.1  Proceder  a  inicialização  dos  cartões  no  Sistema  de  Controle  de 
Acesso – Sualtech;

2.15.2 Entregar o cartão definitivo ao aluno mediante devolução do cartão 
provisório e assinatura do Termo de Recebimento;

2.15.3 Manter o Termo de Recebimento assinado em arquivo durante 01 
(um) ano;

2.15.4 Ao receber os cartões provisórios, deverá conferir se todos foram 
devolvidos e se houver alguma divergência tomar as devidas providências. 
Após isto, entrar no sistema da Sualtech e dar baixa em todos os cartões 
provisórios devolvidos através da opção “Apagar Cartão”.

3.DA RE-EMISSÃO DO CARTÃO Identidade Institucional

a.Por  perda, extravio, dano, roubo ou furto  

•O  interessado  deverá  comunicar  a  Secretaria/Diretoria  dos  Cursos 
Profissionalizantes e/ou  solicitar  no  site  http://www.smartcard.unicamp.br na 
opção  “Comunicar  perda,  roubo  ou  extravio  do  cartão“  através  do  e-mail 
“colfop@fop.com.br” a suspensão do serviço associado ao cartão, comunicando o 
tipo de ocorrência, sendo este procedimento obrigatório;
•A  COLFOP  deverá  inativar  o  cartão,  suspendendo  os  serviços  associados  ao 
mesmo  no  Sistema  de  Controle  de  Acesso  -  Sualtech,  informando  as  áreas 
envolvidas;
•Para  emissão de outra via, o interessado deverá pagar uma taxa conforme tabela 
específica  na  Deliberação   CAD  a-01  de  22/09/2004, através  de  um deposito 
bancário  com o  valor  respectivo  na  conta  corrente  institucional  da  unidade  de 

Página 7

http://smartcard.unicamp.br/


Normas e Procedimentos para Emissão de Carteira Estudantil
(Cartão Identidade Institucional) nos Cursos Profissionalizantes da FOP/Unicamp

ensino. No caso de roubo ou furto estará dispensado do pagamento se apresentar o 
Boletim de Ocorrência Policial;

Valor cobrado por via de crachá
Número da via Valor

2ª via R$ 20,00
3ª via R$ 30,00
4ª via R$ 40,00

•Comprovado o pagamento, entrar no sistema da COLFOP para efetuar a geração 
do arquivo para o envio deste ao sistema SmartCard para re-emissão de um novo 
cartão;
•Para   que  o  interessado  não  tenha  prejuízo  dos  seus  benefícios,  deverá  ser 
providenciado  um  cartão  provisório  conforme  procedimentos  do  item  1  deste 
documento.

b.Por alteração de dados (nome/foto)  

•No caso de mudança de nome ou foto no cartão por solicitação do interessado, 
este deverá dirigir-se à Secretaria/Diretoria com a respectiva foto e pagar uma taxa 
conforme tabela especificada na Deliberação CAD A-01 de 22-09-2004, através de 
um deposito bancário com o valor respectivo na conta corrente institucional  da 
unidade de ensino;

Valor cobrado por via de crachá
Número da via Valor

2ª via R$ 20,00
3ª via R$ 30,00
4ª via R$ 40,00

•Comprovado  o  pagamento,  deverá  ser  providenciada  a  carteira  estudantil 
conforme procedimentos do item 3 deste documento;

4.       DO CANCELAMENTO

          Poderá  ocorrer  o  cancelamento  do  cartão  por  egresso  do  aluno 
(transferência , desistência, trancamento de matrícula) ou falecimento, e será 
solicitada a devolução da Carteira Estudantil quando for o caso.

A Diretoria, assim que tiver conhecimento do fato, deverá executar o
seguinte procedimento:

•Inativar  o  cartão,  suspendendo os  serviços  associados  ao  mesmo  no 
Sistema de Controle de Acesso - Sualtech;
•Enviar,  via  sistema  SmartCard,  o  arquivo  de  carga  com Função  de 
Movimento igual à “C” (Cancelamento).

5. DA ENTREGA
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•Quando  o  aluno  comparecer  ao  guichê  da  Secretaria  dos  Cursos 
Profissionalizantes da FOP procurando o seu cartão, a Direção  deverá identificar o 
mesmo  e  inicializar  o  cartão  gravando  os  serviços  associados  no  Sistema  de 
Controle de Acesso - Sualtech;
•Caso o cartão do interessado não se encontre na Diretoria, este poderá renovar o 
prazo  de  validade  no  cartão  provisório  para  que  não  tenha  prejuízo  dos  seus 
benefícios.
•Emitir  um Termo  de  Recebimento  do  cartão,  elaborado  pela  COLFOP,  a  ser 
entregue ao aluno;
•Emitir,  via sistema Smart  Card,  o  manual  de utilização do cartão entrando na 
opção “Normas e Procedimentos – Manual de Utilização do Cartão Smart  nos  
Equipamentos”;
•Solicitar a assinatura no Termo de Recebimento ao ser entregue o cartão e dar 
ciência  ao  interessado  das  responsabilidades  e  condições  de  uso,  entregando  o 
Manual emitido com as orientações;
•Manter o Termo de Recebimento assinado em arquivo durante 2 (dois) anos;
•Receber o cartão provisório para ser inativado no Sistema de Controle de Acesso – 
Sualtechb e assim poder reaproveitar o cartão.

6. DO DESCARTE DE CARTÕES DEFINITIVOS RETIDOS

•Os  cartões  retidos  serão  classificados  e  relacionados  numa  lista,  por  tipo  de 
ocorrência;
•Após, inutilizar os cartões e
•Arquivar a lista por 01 (um) ano.
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