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GUIA RÁPIDO

SiCadE web
Sistema de Cadastro de Estudantes

Como agendar meu atendimento?
Siga as etapas abaixo para agendar seu atendimento.

1) Acesse o site abaixo.
http://estudante.tcgrandelondrina.com.br/sicade

2) Clique em uma das opções abaixo.
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3) Assim que aparecer os termos, será necessário ler as regras até o
final rolando a tela e confirmar/aceitar clicando na “caixinha”
conforme imagem abaixo.

4) Após clicar na “caixinha” aceitando os termos, aparecerá um
botão “ENTRAR” logo abaixo, clicando neste botão o sistema
liberará o acesso à próxima tela.
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5) No caso do aluno já possui o Cartão de Estudante, conforme
abaixo, o aluno deverá localizar seu cadastro através de uma das
opções conforme segue.

a) Buscar por Nome e Data de Nascimento

b) Ou buscar por código do Aluno e Data de Nascimento

6) No caso de “CARTÃO NOVO”, ou seja, o aluno ainda não possui o
Cartão de Estudante, basta informar o nome completo, data de
nascimento e clicar no botão conforme imagem abaixo.
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7) Neste ponto a tela de “Cadastro” já deverá estar disponível para
o Aluno conforme imagem abaixo.

8) No final da tela de cadastro o aluno deverá escolher o tipo de
agendamento para que o sistema exiba as opções de LOCAL e
DATA, conforme abaixo.
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9) No final da tela de cadastro o aluno deverá escolher o tipo de
agendamento, local e data que deseja ser atendido conforme
abaixo.

10) Ao clicar no campo “Data” o sistema exibirá o CALENDÁRIO
para que seja escolhida uma data para agendamento do
atendimento.
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11) Depois de escolhida a Data, basta clicar no botão “GRAVAR”
para que o sistema valide as informações digitadas e gere o
número do PROTOCOLO.
**Caso tenha alguma informação errada/faltando, o sistema vai exibir o erro no
topo da tela. Assim que o erro for corrigido basta clicar no botão “GRAVAR”
novamente.

12) Após a gravação do cadastro, o sistema vai exibir a tela abaixo
com o número do PROTOCOLO, clique no botão “PROTOCOLO”
para imprimir os dados do seu atendimento. Importante
destacar que você precisará do número do PROTOCOLO para ser
atendido no dia agendado.
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GUIA RÁPIDO

SiCadE web
Sistema de Cadastro de Estudantes

Como alterar meus DADOS quando já
tenho um PROTOCOLO gerado no sistema?
Siga as etapas abaixo para alterar seus dados, inclusive a DATA
de AGENDAMENTO.

1) Acesse o site abaixo.
http://estudante.tcgrandelondrina.com.br/sicade

2) Clique em uma das opções abaixo.
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3) Informe o número do seu PROTOCOLO e Nome Completo
para que o sistema localize seu protocolo e exiba as
informações que foram cadastradas anteriormente.

4) O número do PROTOCOLO é importante e deve ser
informado ao atendente no dia do seu atendimento, caso
seja perdido este número, com a opção abaixo é possível
localizar no sistema o PROTOCOLO gerado para seu
atendimento.

