
MANUAL PASSE DO 
ESTUDANTE 
PORTAL DO ALUNO



O SISTEMA

Permite inserção e/ou atualização do cadastro dos alunos
interessados no benefício do Passe  do  Estudante.  Para  alunos  já
beneficiados no ano de 2020, 2021 e 2022, a atualização dos   dados se
faz necessária.  Alunos novos ou que utilizaram o benefício  em anos
anteriores a 2020, poderão realizar o cadastro mediante pagamento da
taxa, em um dos terminais do Consórcio Guaicurus. Para alunos
novos é obrigatório o upload de uma foto válida, para alunos do ano
letivo de 2020, 2021 e 2022 somente quando solicitado pelo sistema,
que  poderá  ser  enviada  via  portal,  ou via aplicativo  “PegFácil”
(disponibilizado pelo Consórcio Guaicurus). A foto será vinculada ao
CPF previamente informado.
Após  dados  atualizados/inseridos,  o  aluno  deve  imprimir  o
formulário,  denominado “Protocolo”  e  levá-lo  à  escola  conforme
instruções.  O  protocolo  pode  ser  reimpresso através  do  Portal,
desde que ainda não tenha sido  validado pela escola.  Caso haja
necessidade  de  alterações  cadastrais  após  a  validação  da  escola,  o
aluno deverá se dirigir a Agetran.
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ACESSO AO SISTEMA

Para acessar o Portal do Passe do Estudante, o aluno/responsável
deverá utilizar o endereço: <http://passe.campogrande.ms.gov.br>.

Figura 1: Portal–Início

Na página inicial do Portal, o aluno/responsável poderá escolher entre
CADASTRAR  (que abrange alunos novo e alunos já beneficiados
anteriormente pelo benefício do passe) e REIMPRESSÃO  DO
PROTOCOLO  (para  alunos  já  cadastrados/atualizados  na  remessa
vigente e que não tenham sido validados pela escola, pois quando já
validados,  qualquer alteração deverá ser realizada apenas na
Agetran).

O CADASTRO

Ao clicar em “Cadastrar” o aluno/responsável será redirecionado a
uma tela para informar se já utilizou passe: Sim ou Não. Opção: sim
para alunos que utilizaram passe em 2020/2021/2022 e/ou  opção:
Não, para alunos que utilizaram o Passe em anos anteriores a            2020
ou que estão solicitando o benefício pela primeira vez.
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Figura 2: Cadastrar

Obs.: A inserção do CPF é obrigatória.

ALUNOS NOVOS

Ao selecionar a opção NÃO, o aluno/responsável deverá informar o
CPF (pago previamente em um dos terminais de atendimento do
Consórcio Guaicurus).

Figura 3: Cadastrar - Opção NÃO

Para CPF que ainda não possuem foto cadastrada, o upload de um
arquivo válido será solicitado. Caso o arquivo enviado não esteja
nos padrões necessários uma mensagem de erro será apresentada
afim de instruir o aluno/responsável de qual a melhor forma de
proceder o envio.
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Obs.: o envio da foto pode ser realizado no ato do cadastramento
via portal,  ou via aplicativo  “PegFácil”  (disponibilizado pelo
Consórcio Guaicurus).

Figura 4: Cadastrar - Opção: Não, envio de
foto

Feito  isso,  ao  clicar  no  botão  “Iniciar”,  será  redirecionado  ao
formulário de dados cadastrais (dados do aluno, do responsável,  de
endereço, da escola e escolha das linhas das quais fará uso para o
deslocamento endereço X escola e vice-versa).
Os campos da aba “Aluno” são de preenchimento obrigatório, de forma
que  CPF  e  nome do aluno poderão ser alterados apenas na
AGETRAN após salvo.

Figura 5: Cadastrar - Opção: Não - Dados do
Aluno

A aba de “Filiação/Responsável” tem como preenchimento obrigatório ao
menos  a  Filiação  1, sendo possibilitado a inserção de filiação 2 e
responsável legal (para menores de 18 anos).
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Figura 6: Cadastrar - Opção: Não -
Filiação/Responsável

A aba de “Endereço” possui opções de busca de CEP (através do
ícone da lupa, onde é possibilitado a inserção de nome do logradouro
para que se identifique o CEP desejado), ao selecionar o CEP
correspondente o sistema preencherá de forma automática os
campos de logradouro e bairro, sendo necessário apenas a inserção
de número e/ou quadra, lote e complemento. O mesmo padrão é
adotado para o preenchimento do CEP das ruas laterais. Assinalar a
declaração de endereço, é obrigatório, visto que o próprio aluno se
maior de idade, ou o seu responsável legal se menor de idade será
responsabilizado pela veracidade dos dados informados.

Figura 7: Cadastrar - Opção: Não–Endereço

A aba de “Escola” deverá conter os dados exatos referente ao nível, 
curso, turno e série que o aluno cursará no ano vigente. Caso os 
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dados preenchidos não correspondam à
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realidade o aluno terá o cadastro “não validado” pela escola e 
necessitará corrigi-lo para nova tentativa de validação.

Figura 8: Cadastrar - Opção: Não–Escola

A última aba “Linhas de Ônibus”, apresentará as linhas conforme 
endereço e escola previamente cadastrados pelo aluno, através de 
um serviço que consulta o Consórcio Guaicurus, que retorna todas 
as linhas que atendem o trajeto. As linhas deverão ser adicionadas 
uma a uma e o sistema possibilita a exclusão se necessário.

Figura 9: Cadastrar - Opção: Não–Linhas de
Ônibus

Em casos de guarda compartilhada o cadastramento de mais de um
endereço deve ser realizado obrigatoriamente na Agetran, o Portal
não permite a inclusão de dois endereços.
Ao finalizar a inserção das linhas, o aluno deverá clicar em “Finalizar” 
para que o cadastro seja de fato efetuado e que o sistema emita o 
protocolo a ser entregue na escola, para validação.
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Figura 10: Cadastrar - Opção: Não–Finalizar

Decretos e Leis relacionadas ao benefício do Passe são
disponibilizados para conhecimento e leitura, o aceite das
normas/regras descritas nesses dispositivos de lei é obrigatório para
a finalização do cadastro.

Figura 11: Figura 10: Cadastrar - Opção: Não–
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Protocolo
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O protocolo demonstrado acima, é o que deverá ser levado à escola
junto a cópia dos documentos pessoais, para conferência dos dados
informados via Portal e posteriormente a validação do cadastro.

ALUNOS COM PASSE EM 2020/2021/2022

Ao selecionar a opção SIM, o aluno/responsável deverá informar o
CPF e Data de Nascimento.

Figura 12: Cadastrar - Opção SIM

Para CPF que ainda não possuem foto cadastrada, o upload de um
arquivo válido será solicitado. Caso o arquivo enviado não esteja nos
padrões necessários uma mensagem de erro será apresentada afim
de instruir o aluno/responsável de qual a melhor forma de proceder
o envio.
Obs.: o envio da foto pode ser realizado no ato do cadastramento
via  portal, ou via aplicativo  “PegFácil”  (disponibilizado pelo
Consórcio Guaicurus).
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Figura 13: Cadastrar - Opção: Sim, envio de
foto

Feito  isso,  ao  clicar  no  botão  “Iniciar”,  será  redirecionado  ao
formulário de dados cadastrais (dados do aluno, do responsável,  de
endereço, da escola e escolha das linhas das quais fará uso para o
deslocamento endereço X escola e vice-versa).
Os  campos  da  aba  “Aluno”  são  de  preenchimento  obrigatório,  de
forma que CPF e nome do aluno poderão ser alterados apenas na
AGETRAN após salvo.

Figura 14: Cadastrar - Opção: Sim - Dados do
Aluno

A  aba  de  “Filiação/Responsável”  tem  como  preenchimento
obrigatório ao menos a Filiação 1, sendo possibilitado a inserção de
filiação 2 e responsável legal (para menores de 18 anos).
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Figura 15: Cadastrar - Opção: Sim -
Filiação/Responsável

A aba de “Endereço” possui opções de busca de CEP (através do
ícone da lupa, onde é possibilitado a inserção de nome do logradouro
para  que  se  identifique  o  CEP  desejado), ao  selecionar  o  CEP
correspondente  o  sistema  preencherá  de  forma  automática  os
campos de logradouro e bairro, sendo necessário apenas a inserção
de  número  e/ou quadra,  lote  e  complemento.  O  mesmo  padrão  é
adotado para o preenchimento do CEP das ruas laterais.  Assinalar a
declaração de endereço,  é obrigatório,  visto que  o próprio aluno se
maior de idade, ou o seu responsável legal se menor de idade será
responsabilizado pela veracidade dos dados informados.

Figura 16: Cadastrar - Opção: Sim–Endereço

A aba de “Escola” deverá conter os dados exatos referente ao nível,
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curso, turno e série que o aluno cursará no ano vigente. Caso os
dados preenchidos não correspondam à



Página15de
24

realidade  o  aluno  terá  o  cadastro  “não  validado”  pela  escola  e
necessitará corrigi-lo para nova tentativa de validação.

Figura 17: Cadastrar - Opção: Sim–Escola

A última aba “Linhas de Ônibus”, apresentará as linhas conforme
endereço e escola previamente cadastrados pelo aluno, através de
um serviço que consulta o Consórcio Guaicurus, que retorna todas
as linhas que atendem o trajeto. As linhas deverão ser adicionadas
uma a uma e o sistema possibilita a exclusão se necessário.

Figura 18: Cadastrar - Opção: Sim–Linhas de
Ônibus

Em casos de guarda compartilhada o cadastramento de mais de um
endereço deve ser realizado obrigatoriamente na Agetran, o Portal
não permite a inclusão de dois endereços.
Ao finalizar a inserção das linhas, o aluno deverá clicar em “Finalizar”
para que o cadastro seja de fato efetuado e que o sistema emita o
protocolo a ser entregue na escola, para validação.
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Figura 19: Cadastrar - Opção: Sim–Finalizar

Decretos e Leis relacionadas ao benefício do Passe são
disponibilizados para conhecimento e leitura, o aceite das
normas/regras descritas nesses dispositivos de lei é obrigatório para
a finalização do cadastro.

Figura 20: Figura 10: Cadastrar - Opção: Sim–
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Protocolo
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O protocolo demonstrado acima, é o que deverá ser levado à escola
junto a cópia dos documentos pessoais, para conferência dos dados
informados via Portal e posteriormente a validação do cadastro.

REIMPRESSÃO DE PROTOCOLO

A reimpressão de protocolo é realizada através da inserção do número
de CPF do aluno.

Figura 21: Reimpressão de Protocolo

Para casos em que o aluno não esteja cadastrado e/ou atualizado na
remessa vigente, não será possibilitada a reimpressão do protocolo e
uma  mensagem  de  direcionamento será  apresentada.  O  mesmo
ocorrerá para casos em que o cadastro do aluno já foi validado pela
escola,  sendo  necessário  qualquer  tipo  de  alteração  cadastral  o
mesmo deverá ser direcionado à Agetran.
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Figura 22: Reimpressão de Protocolo -
Impossibilitada

ACESSO AO SISTEMA PELO SMARTPHONE

Para acessar o Portal do Passe do Estudante, o aluno/responsável
deverá utilizar o endereço: <http://passe.campogrande.ms.gov.br>.

Figura 23: Portal - Acesso via Smartphone

Na página inicial do Portal, o aluno/responsável poderá escolher entre
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CADASTRAR (que abrange alunos novo e alunos já beneficiados pelo
Passe em 2020,2021,2022) e REIMPRESSÃO DO PROTOCOLO (para
alunos  já  cadastrados/atualizados  na  remessa  vigente  e  que  não
tenham sido validados pela escola, pois quando já validados, qualquer
alteração deverá ser realizada apenas na Agetran).

CADASTRAR

Para CPF que:
 Não possuem foto cadastrada, o upload de um arquivo válido 

será solicitado. Caso o arquivo enviado não esteja nos padrões
necessários, uma mensagem de erro será apresentada afim de
instruir o aluno/responsável da melhor forma de proceder o 
envio. Obs.: o envio da foto pode ser realizado no ato do 
cadastramento via portal, ou via aplicativo “PegFácil” 
(disponibilizado pelo Consórcio Guaicurus);

 Não possuem pagamento, uma mensagem será apresentada 
solicitando que o aluno/responsável se dirija a um terminal de
atendimento do Consórcio Guaicurus para realização do 
pagamento.

Figura 24 :Pagamento/Foto - via Smartphone
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O aluno/responsável deverá selecionar uma das opções “SIM”, data de
nascimento e CPF ou, “NÃO”- com CPF pago previamente em um
dos terminais de atendimento do Consórcio Guaicurus.

Figura 25: Cadastrar - via Smartphone

Após  preencher  os  campos  e  clicar  no  botão  “Iniciar”,  será
redirecionado ao formulário de dados cadastrais (dados do aluno, do
responsável, de endereço, da escola e escolha das linhas das quais
fará uso para o deslocamento endereço X escola e vice-versa).
Os campos da aba “Aluno” são de preenchimento obrigatório, de forma
que CPF e nome do aluno poderão ser alterados apenas na 
AGETRAN, após salvo. A aba de “Filiação/Responsável” tem como 
preenchimento obrigatório ao menos a Filiação 1, sendo 
possibilitado a inserção de filiação 2 e responsável legal (para 
menores de 18 anos).
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Figura 26: Abas - Aluno e Filiação

Para navegar entre as abas se faz necessário a utilização do ícone
da seta, conforme destacado em vermelho na imagem.
A aba de “Endereço” possui opções de busca de CEP (através do
ícone da lupa, onde é possibilitado a inserção de nome do logradouro
para  que  se  identifique  o  CEP  desejado), ao  selecionar  o  CEP
correspondente  o  sistema  preencherá  de  forma  automática  os
campos de logradouro e bairro, sendo necessário apenas a inserção
de  número  e/ou quadra,  lote  e  complemento.  O  mesmo  padrão  é
adotado para o preenchimento do CEP das ruas laterais.  Assinalar a
declaração de endereço,  é obrigatório,  visto que o próprio aluno se
maior  de  idade, ou se  menor  de  idade  o  responsável legal  será
responsabilizado pela veracidade dos         dados informados. A aba de
“Escola” deverá conter os dados exatos referente ao nível, curso,
turno  e  série  que  o  aluno  cursará  no  ano  vigente.  Caso  os  dados
preenchidos  não correspondam à realidade o aluno não terá o
cadastro validado pela escola e precisará    corrigi-lo para nova
tentativa de validação.
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Figura 27: Abas - Endereço e Escola

A última aba, “Linhas de Ônibus”, apresentará as linhas conforme 
endereço e escola previamente cadastrados pelo aluno, através de 
um serviço que consulta o Consórcio Guaicurus, que retorna todas 
as linhas que atendem o trajeto. As linhas deverão ser adicionadas 
uma a uma e o sistema possibilita a exclusão se necessário. Em 
casos de guarda compartilhada o cadastramento de mais de um 
endereço deve ser realizado obrigatoriamente na Agetran, o Portal 
não permite a inclusão de dois endereços. Ao finalizar a inserção 
das linhas, o aluno deverá clicar em “Finalizar” para que o 
cadastro seja de fato efetuado e que o sistema emita o 
protocolo a ser entregue na escola, para validação. Decretos e 
Leis relacionadas ao benefício do Passe são disponibilizados para 
conhecimento e leitura, o aceite das normas/regras descritas nesses
dispositivos de lei é obrigatório para a finalização do cadastro e 
disponibilização do protocolo.
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Figura 28: Aba–Linhas de Ônibus e
Finalização Cadastro

O protocolo deverá ser levado à escola junto a cópia dos 
documentos pessoais, para conferência dos dados informados 
via Portal e posterior validação do cadastro.



Página24de
24

Figura 29: Protocolo
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

 CPF obrigatório para o aluno;
 Inserção de Nome Social/Afetivo realizado apenas pela Agetran;
 Filiação 1 obrigatória–com inserção de CPF opcional;
 Responsável legal permitido apenas para menores de 18 anos;
 Sempre que se iniciar qualquer edição do cadastro, será 

obrigatório assinalar a declaração de endereço, ainda que o 
endereço não tenha sofrido modificações.

 Quando uma escola e/ou endereço for editado as linhas serão 
automaticamente zeradas para nova inserção, isso se aplica para
casos em que apenas a declaração de endereço for assinalada;

 Mínimo 01 linha e máximo06 linhas de ônibus, por
cadastro, independentemente se possui guarda 

compartilhada ou não;
 Inserção de segundo endereço para guarda-compartilhada 

realizada apenas pela Agetran.
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