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Ao fazer login no sistema Aluno On-line, o aluno é informado acerca da necessidade de 
cadastrar a Declaração de Vacinação para a retomada de atividades presenciais, 
acessando o módulo de Dados Pessoais.



Caso o aluno possua comprovante de vacina emitido pela plataforma Saúde Digital
(Governo do Estado do Ceará) ou Vacine Já (Prefeitura de Fortaleza) atualizado
com as duas doses, o mesmo deverá ser anexado obrigatoriamente em formato .pdf
com até 1MB.

Importante. Uma vez anexado o documento é preciso clicar 

no botão Enviar para que a operação seja concluída.



Os comprovantes devem ser

baixados em formato .pdf

diretamente das plataformas (não

gerados a partir de digitalização, de

impressões ou prints de tela) para que

a validação dos mesmos possa ser

feita de forma automática pelo próprio

sistema.

Essa validação pode demorar alguns

instantes. No caso de a validação

automática falhar, tente novamente

utilizando outro navegador.

IMPORTANTE. Anexos em outros formatos tais como imagens digitalizadas e prints de tela, 

mesmo que convertidos em pdf, não podem ser validados automaticamente. Nesses casos o 

processo de cadastro do comprovante deve ser reiniciado selecionando a opção NÃO na tela 

anterior.



Caso o aluno não possua comprovante de vacina emitido pelas plataformas do Estado do Ceará ou da

Prefeitura de Fortaleza, ou o mesmo não esteja atualizado constando as duas doses, deve selecionar

a opção NÃO na tela e anexar imagem do cartão físico ou um outro comprovante de vacinação

emitido por órgão oficial de outro estado ou do Governo Federal (por exemplo do ConecteSUS).

O aluno que não for imunizado por recomendação médica poderá anexar um atestado como

justificativa selecionando a opção NÃO.

Em qualquer um destes casos, a análise do documento anexado será realizada de forma manual por

parte da Coordenação do Curso e demais instâncias competentes definidas para esta finalidade.

Os documentos enviados através da opção NÃO serão 

analisados manualmente pela Coordenação do Curso. 

O aluno precisa aguardar o resultado da análise que 

será informado através do e-mail institucional, assim 

como as orientações em cada um dos casos. 



Após o envio do documento o aluno

deve aceitar o Termo de Ciência e

Responsabilidade para que o

processo seja finalizado com

sucesso e o status do cadastro seja

alterado para:
⚫ Aprovado com acesso liberado ao

campus; ou

⚫ Aprovado para acompanhamento

domiciliar, mas com acesso negado ao

campus; ou

⚫ Recusado (o aluno terá seu acesso

negado ao campus até regularizar

reenviando novo documento); ou

⚫ Aguardando a análise da Coordenação

cujo resultado será enviado por e-mail

ao aluno (temporariamente o aluno não

pode acessar o campus até a emissão

do parecer).



Em caso de necessidade, abra um chamado utilizando seu login institucional,

descrevendo o problema e enviando print de tela do erro, a partir da nossa Central de

Atendimento http://www.uece.br/proplan/detic/servicos-detic/central-de-servicos/

http://www.uece.br/proplan/detic/servicos-detic/central-de-servicos/

