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Guia operação site www.atu.com.br  
 
 
OBS: as telas no site bem como no sistema de gestão poderão sofrer alguma alteração, com base 
nos exemplos ilustrativos deste manual.  
 
1. Objetivo  
 

Este guia tem como objetivo apresentar orientações gerais na operação do site 
www.atu.com.br, para o cadastro de estudantes e sua habilitação ao cartão SIM. 

 
 
2. Acesso ao formulário de cadastro 
 

Através do site ( www.atu.com.br ), acessar o ícone na página inicial ou o item de menu 
SIM, conforme indica figura abaixo: 

 

 
Figura-1 | Acesso ao formulário de cadastro - estudantes 
 

 
 
 
Na página inicial do SIM, conforme figura-2 abaixo, você encontrará o link para o 
formulário de cadastro ( A), orientações sobre o processo e documentação necessária 
(B), e também terá acesso a este manual (C). 
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Figura-2 | Principais opções na tela inicial do SIM no site www.atu.com.br  

 
3. Formulário de cadastro 
 

Ao acionar os links indicados acima, será apresentado o formulário de cadastro, 
conforme figura-3 abaixo. Siga as instruções apresentadas no próprio formulário, com 
relação ao formato dos dados, campos obrigatórios e sobre o processo de 
cadastramento. 
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Figura-3 | Formulário de cadastro estudante para cartão SIM 

 
Após o envio dos dados, os mesmos poderão ser conferidos na tela seguinte. Onde o 
estudante terá a oportunidade de verificar se todos os dados estão corretos, sendo 
possível a sua alteração ou o efetivo envio. 
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4. Processo do cadastro e confecção do cartão SIM para estudante 
 

Principais passos para habilitar o estudante ao uso do cartão SIM.  
 

a) Realizar o pré-cadastro através do site www.atu.com.br. 
 

b) Preparar a documentação necessária para os estudantes, conforme indicado 
no item 5 abaixo. 

 
c) Após 2(dois) dias úteis do seu cadastro no site, comparecer no endereço da 

ATU ( Av. Rio Branco 419, Centro, Santa Maria RS), levando a documentação 
indicada; ( OBS: Os locais de entrega da documentação poderão ser 
alterados, com base nos comunicados e orientações publicadas no site da 
ATU) 

 
d) Registrar a foto do estudante na ATU. ( O estudante deverá tirar a foto nos 

terminais de atendimento da ATU ) 
 
e) Em até 10(dez) dias após a entrega da documentação e registro da foto, seu 

cartão SIM estará disponível para ser retirado na ATU. 
 
Comentários gerais: 
 
• IMPORTANTE: é indispensável a presença do estudante na sede da ATU para captura 

de imagem (foto) do cartão SIM. 
• A conclusão do seu cartão SIM estará condicionada a correta entrega da 

documentação. 
• Enquanto o seu cartão SIM estiver em processamento, você terá direito a passagens 

físicas. (Você poderá usar fichas antigas acompanhadas da carteira 2010) 
 
 
5. Documentação necessária 
 

O cadastro do estudante só será concretizado com a apresentação da seguinte 
documentação: 
 

a) Cópia requerimento de matrícula ou atestado de frequência; 
b) Cópia do CPF; 
c) Cópia da identidade ou certidão de nascimento; 
d) Cópia comprovante de endereço (água,luz ou telefone) caso o comprovante 

de endereço não esteja em nome do estudante,de seus pais ou responsável, 
deverá ser anexada cópia da identidade e declaração do proprietário ou 
locatário do imóvel com documento comprobatório(contarto de locação ou 
matrícula do registro de imóveis; 

e) Cópia do documento de identidade do pai, mãe ou responsável, em caso de 
menor de 16 anos. 

 
 


