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1. Cadastro Ilha Conectada

1.1 – Acesse o aplicativo através do link:
<http://ilhaconectada.ilhasolteira.sp.gov.br/>.

1.2 – Ao acessar, será direcionado a tela de entrada do Portal Ilha
Conectada (imagem 1), onde o usuário poderá efetuar o acesso ao
portal ou se registrar.

Imagem 1

1.3 – Ainda na tela de entrada, ao clicar no botão “Registrar”, o Portal
é redirecionado a tela de cadastro (imagem 2), onde o usuário deverá
preencher seus dados (Nome Completo, CPF, E-mail, Senha e
Confirmação de senha).

Imagem 2

1.4 – Ainda na tela de cadastro (imagem 3), caso o usuário informe
uma senha que não é válida, isto é, uma senha que não possua uma
letra maiúscula, uma letra minúscula, um número, um caractere
especial(@,#,$,%, etc.), e tamanho entre 6-16, não será permitido
o cadastro por motivos de segurança. A senha precisa estar em
conformidade com o padrão descrito.

Imagem 3

1.5 – Após preencher os dados para o cadastro, deve-se concordar
com os termos de uso do Portal (Imagem 4) e estar ciente que seu
CPF e E-mail não poderão ser alterados (Imagem 5).

Imagem 4

Imagem 5

1.6 – Após concordar com os termos do cadastro, será enviado um email para validação(imagem 6).

Imagem 6

1.7 – O e-mail que o Portal Ilha Conectada enviará para você, será
semelhante a (imagem 7) com um link para validação do seu e-mail.
Ao clicar no botão “validar e-mail”, o usuário será validado e
redirecionado para tela de login do Ilha Conectada.

imagem 7

2. Mudar Senha
2.1 – Caso o usuário venha a esquecer a senha de acesso, através do
link “Esqueceu sua senha” disponível na tela inicial (imagem 8), o
usuário poderá efetuar a alteração de senha.

Imagem 8

2.2 – Ao clicar no link, o usuário será redirecionado a uma página
(imagem 9), onde deverá informar o e-mail e CPF cadastrados
anteriormente, e ao clicar no botão “Enviar”, será enviado um E-mail
com link de acesso para efetuar a mudança de senha.

Imagem 9

2.3 – O e-mail que o Portal Ilha Conectada enviará para você, será
semelhante a (imagem 10) com um link para mudança de senha. Ao
clicar no botão “Atualizar Senha”, o usuário será redirecionado para
tela de mudança de senha.

(imagem 10)
2.4 – Ao inserir uma nova senha, confirmá-la, e clicar no botão
“Alterar”(imagem 11), será efetuado a mudança de senha. Após a
mudança de senha, o usuário será redirecionado a tela de login de
acesso ao portal Ilha conectada.

(imagem 11)

2.5 – Após 1 hora do envio do e-mail, o link informado será expirado
(imagem 12). Caso isso ocorra, solicite novamente o envio do link de
mudança de senha que se encontra na tela inicial, na opção
“Esqueceu sua senha?”.

(imagem 12)

3. Registro Transporte Universitário
3.1 – Ao acessar pela primeira vez o usuário irá encontrar na página
principal (Imagem 13) o menu lateral esquerdo com todas opções de
serviços que o Portal proporciona. No canto superior esquerdo do seu
navegador, irá encontrar a opção de idioma e clicando em seu E-mail,
as opções de mudar senha e sair do Portal.

Imagem 13

3.2 – Para se registrar no Transporte Universitário, o usuário terá que
clicar no botão participar e preencher os dados pessoais (Imagem
14).

Imagem 14

3.3 – No primeiro passo, o usuário irá preencher os dados pessoais
(Imagem 15) e clicar em “Próximo”. Lembrando que o e-mail e o CPF
não poderão ser alterados.

Imagem 15

3.4 – No segundo passo, o usuário irá preencher dados do seu
endereço (Imagem 16) e clicar em “Próximo”.

Imagem 16

3.5 – No terceiro passo, o usuário irá preencher os dados de sua
Instituição de ensino juntamente com o período de ida e volta
(Imagem 17). Depois clicar em “Próximo”.

Imagem 17

3.6 – No quarto passo, o usuário deverá selecionar e importar os
arquivos necessários para o cadastro (Imagem 18). Lembrando que
apenas poderão ser importados arquivos nos formatos .pdf, .jpg, .jpeg
e .png de tamanho máximo de 1MB por arquivo. Depois de
importados os arquivos, clicar em “CADASTRAR”.
Imagem 18

3.7 – Caso o sistema não aceite alguma informação que o usuário
tenha preenchido, irá aparecer uma notificação na tela e o passo
dessa informação ficará na cor vermelha (Imagem 19).

Imagem 19

3.8 – Assim que seu cadastro for enviado para análise, o ícone do
Transporte Universitário será liberado no menu lateral esquerdo
(Imagem 20).

Imagem 20

3.9 – Após feito o cadastro no Transporte Universitário, o usuário será
redirecionado novamente para a página inicial, onde encontrará a
relação de documentos enviados e os status de seu cadastro. Caso
falte algum documento o ícone do mesmo irá aparecer na cor
vermelha (Imagem 21).

Imagem 21

