
Solicitação da carteirinha de estudante 

Para a solicitação entre no link: http://www.carteirinha.ufscar.br/solicita/ 

Primeiramente o aluno deverá preparar sua foto, clicando ou acessando o site ResizeYourImage, 

conforme indicado na seta vermelha da figura abaixo;  

 

Ao entrar na tela de “Resize Your Image” conforme figura abaixo, deverá clicar no botão “Escolher 

arquivo”, inserindo sua foto digitalizada ou capturada através de câmera ou celular; 

Lembre-se que a orientação é de que a foto seja feita em fundo claro/branco; 

Caso a foto seja inserida “deitada”, será possível girar a foto, clicando no botão “Rodar”; 

 

http://www.carteirinha.ufscar.br/solicita/
https://resizeyourimage.com/PT/


Com a foto na posição correta, clique no botão “Largura”, digite o valor 180 e clique em “OK”. 

Após esta operação clique no botão “Altura”, digite o valor 240 e clique “OK”; 

A foto poderá ser ajustada nos botões “Ampliar” ou “Diminuir o zoom” e deverá ser encaixada 

dentro do retângulo laranja de largura 180 e altura 240 redimensionado anteriormente; 

Feito isso, clique em “Resize” para ajustar a foto definitivamente; 

Caso a foto esteja conforme desejado, clique no botão “Preservar” que aparecerá na tela seguinte 

ou caso não esteja clique no botão “Atrás” para voltar e refazer os ajustes; 

Ao clicar no botão “Preservar”, a foto será baixada na configuração exigida; 

Na sequência, volte para a tela de acesso à carteirinha, selecione “Graduação”, digite o RA em 

“Usuário” e sua Senha cadastrada no SIGA e clique em “Entrar”, conforme indicado nas setas 

vermelhas;  

 

Preencha e confira as informações solicitadas. Em determinado momento será pedido a inserção 

da foto baixada anteriormente. 

Ao finalizar o processo, será enviado e-mail pedindo confirmação da solicitação, que deverá ser 

respondido em até 12 horas ou então o processo será anulado. 

Algum tempo depois o moderador enviará e-mail indicando se a foto foi aceita ou não. 

Com a foto aceita, a carteirinha será emitida e enviada para a Coordenação. Se a foto não for 

aceita, o processo de solicitação deverá ser feito novamente. 

Obs: Para os alunos que solicitarem 2ª via, a retirada da carteirinha somente será possível com a 

entrega da carteirinha anterior ou em caso de perda, deverá ser entregue Boletim de Ocorrência 

com o registro da perda da carteirinha. 


