
Cadastro dos estudantes técnicos e universitários – Semestre 2019/2 
 

A partir do dia 8 de julho será liberado o cadastro on-line para os estudantes que utilizam o transporte 
subsidiado pelo Município.  O sistema para o cadastro ficará disponível até as 23h59min do dia 31/07/2019.  

Após este horário, será bloqueado para que as associações possam fazer as liberações necessárias para o 
cadastro. Quem não fizer o cadastro no período determinado, deverá entrar em contato com a respectiva 
associação a partir do dia 05/08/2019 e pagará multa determinada pela associação.  
 
IMPORTANTE: Estudantes que estão ingressando nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Gestão 
Comercial, Gestão de Recursos Humanos e Direito e que queiram utilizar o transporte disponibilizado pelo 
Município, antes de efetuarem o cadastro, deverão entrar em contato com o Setor de Transporte Escolar 
através do e-mail transporteescolar@garibaldi.rs.gov.br ou pelo telefone 3462-8278, com Ana.  
 
CADASTRO ON-LINE!  
Link de acesso ao sistema de cadastro: http://www.realtur.transporteestudantes.com.br/  
Estudantes novos que não tem cadastro no sistema: Seguir o passo a passo a partir do item 1. 
Estudantes que já estão cadastrados: Acessar o sistema com login e senha e seguir o passo a passo a partir do 
item 5. 
 
Acesso ao sistema. Siga o passo a passo:  

1) Clique no link Não sou cadastrado.  
2) Forneça todos os dados que são solicitados pelo sistema incluindo um e-mail válido e uma foto no estilo 

3x4 para a carteirinha. 
3) Após o cadastro prévio você receberá um e-mail de confirmação de cadastro. Neste e-mail clicar em 

confirmar cadastro. Você será direcionado novamente a página inicial do sistema onde irá digitar seu e-
mail e senha cadastrados acessando o sistema.  

4) Acessando o sistema o aluno deverá primeiramente completar seu cadastro clicando em Dados Pessoais 
e completando o upload dos documentos necessários que são: 
RG Frente, RG verso, CPF, Cartão do SUS   e Título de eleitor 
Observações importantes:  
*Alunos que não tem exigência de título de eleitor (menores de 18 anos) devem incluir novamente o verso 
do RG.  
*RG pode ser substituído por CNH vigente. 
*CPF também pode ser substituído por CNH vigente ou dispensado caso esteja no RG (mas deve-se postar 
RG no lugar do CPF) 
*Os documentos devem ser digitalizados ou por foto nos formatos .Jpeg ou .png com no máximo 2MB. 

5) Acesse o link Cadastro de Viagem – Adicionar Viagem 
6) Completar todos os dados solicitados pelo sistema. O preenchimento da Carga Horária do curso e o ano 

de ingresso são obrigatórios. Selecione os horários que estão determinados em seu comprovante de 
matricula (ida e volta). É obrigatório também incluir upload do comprovante de residência e 
comprovante de matricula.  

7) Após todos estes passos finalizados o cadastro será disponibilizado para análise da associação sendo que 
você receberá um e-mail assim que o mesmo estiver liberado.  

8) Quando receber o e-mail de confirmação de cadastro, clique em imprimir documentos e você será 
direcionado para a página de impressão de cadastro prefeitura e carteirinha. 

 
Com o contrato impresso em mãos, verifique no final da página onde estão destacados os documentos que 

devem ser entregues no dia 03 de agosto, das 9h30min às 12h, na FISUL.  
 
 

http://www.realtur.transporteestudantes.com.br/


Algumas informações adicionais:  
*A cópia do comprovante de residência para o sistema deve ser comprovante de Luz, Agua, telefone ou internet 
(atualizado últimos 3 meses) em nome do estudante ou dos pais. No dia da entrega da documentação se o 
comprovante estiver em nome de terceiros que não sejam os pais, o cadastro somente será aceiro com a 
apresentação, junto ao comprovante colocado no sistema, de um dos documentos abaixo: 
-cópia do contrato de locação reconhecido em cartório; 
-declaração de residência reconhecida em cartório pelo proprietário do imóvel  
-certidão de casamento 
-declaração de união estável. 
*Na data da entrega da documentação deverá ser integralizado o pagamento da contribuição semestral 
(contrapartida) para a associação, verifique no seu contrato o valor e as condições de pagamento; 
*O estudante que precisa se cadastrar em mais de uma associação, deve informar para cada uma delas que se 
cadastrará em outra associação, pois pagará o valor da contrapartida para uma associação e para as outras pagará 
somente a taxa de manutenção da associação.  
*NÃO SERÃO RECEBIDOS CADASTROS INCOMPLETOS!  
 
Documentos para viagem: 
Além da carteirinha da associação, é obrigatório apresentação de RG, CNH, passaporte ou CTPS para embarque.  
 
Permanecemos a disposição, 
 
 
 


