
MANUAL DE USO DO SISTEMA
AGENDAMENTO DE AULA EM SIMULADOR - CFC
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Introdução
Este manual visa orientar os CFC's(Centro de formação de condutores) quanto ao uso do
sistema para com o simulador de direção veicular, neste documento estão elencados os
detalhes de vinculação do processo a um centro de simulação, marcação de aulas em
simulador e lançamento de presença.



Aulas no Simulador
O uso de sistema para interação com a etapa do curso de simulador de direção terá seu
funcionamento  parecido  com  a  informação  teórico  ou  prático,  onde  o  CFC  ficará
incumbido de informar ao sistema através da função complementação de processo, o
novo informativo tem o nome de “INFORMAÇÃO DE CFC SIMULADOR”.

Informação de CFC Simulador

Só será permitido realizar a informação de CFC simulador após o candidato estar APTO
no exame teórico, antes disto não será possível realizar esta operação. Segue abaixo o
passo a passo de todo o processo pertinente ao agendamento de aulas em simulador,
elencando  o  que  é  necessário  para  vincular  um  processo  a  um  “Centro  de
simulação”(CFC onde se realizará as aulas de simulador), impressão da lista de chamada
e lançamento de presença.

Passo a passo vinculação de processo a um centro de simulação:

1. Primeiro verifique se o candidato está APTO no exame teórico, se sim prossiga para a
próxima etapa(passo 2), caso candidato não esteja APTO o mesmo deve realizar o exame
teórico até estar APTO;

2. Acesse a função “Complementação de processo”, insira o número do processo e clique
em buscar(Figura 1);

Figura 1.

3. Na caixa que aparecerá na tela seguinte escolha a opção “INFORMAÇÃO DE CFC
SIMULADOR” e clique em confirmar(Figura 2);

Figura 2.



4.  Na  próxima  tela  será  habilitado  o  campo  “Exame”,  onde  devemos  selecionar
“SIMULADOR”(Figura 3);

Figura 3.

5.  Após  selecionar  o  “SIMULADOR”,  o  sistema  habilitará  um  novo  campo  “CFC
Simulador”(Figura 4), deve-se selecionar onde o candidato fará as aulas de simulador,
selecione o local(CFC) e clique no botão “Confirmar”, o sistema então informará em tela
que a operação foi realizada com sucesso;

Figura 4.

6. A partir desta etapa já será possível efetuar os agendamentos das aulas na modalidade
simulador, uma vez que na etapa anterior(etapa 4) já realizamos a informação de CFC
onde as aulas de simulação serão consumadas.



Agendamento de aulas em simulador

7. Para realizar o agendamento da aula em simulador acesse o menu > CFC > Agendar >
Simulador Aluno, insira o número do processo e clique em “pesquisar”, será apresentada
então a tela abaixo(Figura 5),  agora devemos selecionar o Simulador para que então
possa-se visualizar a agenda do mesmo;

Figura 5.

8. A marcação de aulas em simulador funciona da mesma forma que o agendamento de
aulas práticas convencionais, onde devemos selecionar o período desejado clicando nos
dias da agenda, apresentada na figura 5. Logo após clicar na data pretendida o sistema
apresentará a grade de horários, onde deve-se clicar no link “Adicionar Nova Aula” para
agendar uma ou mais aulas no simulador de direção (Figura 6).

Figura 6.



Lista de chamada

Impressão

Para impressão de lista de chamada das aulas em simulador utilize a função de “Imprimir
lista de Chamada” a fim de identificar as aulas do dia, para isso acesse o menu > CFC >
Imprimir  lista  de  chamada,  preencha  a  data  de  seu  interesse  e  no  campo  “Curso”
selecione SIMULADOR(Figura 7).

Figura 7.

Após isto o sistema listará os simuladores vinculados, marque o simulador desejado e
clique na opção “Emitir”.

Figura 8.

Uma mensagem de confirmação informará se a operação foi executada com sucesso e o
sistema emitirá o PDF contendo a lista de chamada.



Lançamento de presença
Para  lançamento  de  presença  das  aulas  em simulador  utilize  a  função  de  “Informar
presença”,  para  isso  acesse  o  menu  >  CFC  >  Informar  Presença,  nesta  tela  será
necessário  preencher  a  “data”  da  referida  aula,  o  “curso”,  que  em  nosso  caso  é  o
SIMULADOR e por fim o simulador qual a aula foi ministrada (Figura 9), após isto clique
em buscar.

Figura 9.

O sistema então listará as aulas ministradas no simulador selecionado conforme imagem
abaixo (Figura 10).

Figura 10.

Marque  as  aulas  clicando  na  caixa(box)  ao  lado  do  nome  do  Instrutor  e  clique  em
“Confirmar”, assim a presença será confirmada.



Certificação INFORMAÇÃO DE CFC SIMULADOR

Após  o  candidato  ter  realizado  as  aulas  em  simulador  e  o  instrutor  ter  lançado  as
presenças  das  aulas  em  simulador,  será  necessário  certificar  o  processo,  para  isso
acesse  o  menu  >  Exames  >  Certificação  >  Formação  Teórico/Prático  e  informe
“INFORMAÇÃO DE CFC SIMULADOR”. Feito isto a etapa das aulas em simulador esta
concluída.
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