
Como adquirir a carteira de identificação estudantil para ter o direito de 

meia-entrada em shows, eventos, cinema, teatro e etc.? 

 

Será necessário digitalizar: 

 1 foto 3x4 

 Cópia do documento de identificação: RG, Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH), Registro Nacional de Estrangeiros ou Passaporte 

 1 cópia do comprovante de escolaridade: boleto ou comprovante de 

matrícula. 

 

1. Acesse a página Documento do estudante, clique aqui. 

2. Clique no botão “SOLICITE AGORA”, conforme mostra a figura a seguir. 

 

 

https://www.documentodoestudante.com.br/


3. Preencha os campos nome, e-mail e senha.  

4. Marque a flag “Não sou um robô”. 

5. Clique no botão “Criar conta”. 

 

Será enviado uma mensagem para o e-mail informado no cadastro. 

Acesse o seu e-mail, localize a mensagem enviada por “Documento do 

Estudante” e abra a mensagem. 

Confirme o endereço de e-mail clicando no link enviado no corpo do e-mail. 

Será aberta uma nova página da internet conforme a imagem a seguir. 



 

 

6. Clique na aba “Solicitação – Dados do solicitante”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Preencha os campos solicitados com os dados do solicitante (aluno). 

*O campo CPF é obrigatório a partir de 18 anos. 

 

 Alunos do colégio ANGLO-CID 

o No campo Escolaridade, selecione Fundamental ou Médio. 

o No campo Instituição, selecione “Escola Prof. Gumercindo 

Corrêa de Almeida Moraes”. 

 Alunos dos cursos técnicos 

o No campo Escolaridade, selecione Técnico. 

o No campo Instituição, selecione Centro de Educação 

Profissional “Francisco Graziano Filho” para CEP ou Unidade 

Modelo de Ensino para UME. 

o No campo curso, informe o nome do curso técnico que está 

cursando. 

 Alunos dos cursos superiores 

o No campo Escolaridade, selecione Superior. 

o No campo Instituição, selecione “[FUNDEC] Faculdades de 

Dracena” 

o No campo curso, informe o nome do curso superior que está 

cursando. 



8. Clique no botão Continuar. 

9. Nesta página, será solicitado o endereço de entrega da Carteira 

Nacional de Identificação Estudantil, preencha o endereço corretamente 

conforme solicitado. 

O valor do frete será exibido do lado direito da página. 

10. Clique no botão continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nesta página, será exibido o valor total a ser pago (valor do documento + 

frete). 

11. Na área forma de pagamento, selecione a aba Cartão de Crédito ou 

boleto bancário. 

 

12. Se exigir o preenchimento de algum campo, preencha-o. 

13. Clique no botão Continuar. 

 

 

 

 

 

 

 



14. Clique no botão Enviar arquivo, conforme mostra a próxima imagem. 

 

15. Abra o caminho onde a foto está salva, selecione-a e abra. 

16. Será exibida a janela “Edite sua foto”, arraste a área de seleção para 

que se enquadre no rosto. 

17. Clique no botão Continuar. 

18. Na área Documentação de Identificação, selecione o documento que 

enviará para emissão do documento do estudante. 

19. Dependendo do documento selecionado, será necessário envio da 

frente e do verso do documento, por isso fique atento a o que será 

solicitado. 

20. Clique no botão Enviar arquivo. 

21. Abra o caminho onde a foto está salva, selecione e abra a foto. 

22. Do lado direito da página será solicitado o preenchimento de campos de 

acordo com o documento selecionado, preencha-o. 



 

23. Na área Comprovante de matrícula, selecione a opção desejada para 

envio do arquivo. 

24. Clique no botão Enviar arquivo. 

25. Abra o caminho onde está o arquivo, selecione e abra-o (o arquivo pode 

estar nas extensões PDF, JPG, PNG). 

26. Do lado direito da página será solicitado o preenchimento do período, 

número de matrícula e o ano de conclusão do curso. Preencha-os. 

27. Clique no botão Continuar. 

 



Será apresentado o modelo do documento do estudante já com os dados do 

solicitante (aluno). 

 

28. Após o pagamento, basta acompanhar a solicitação do documento do 

estudante, acessando a mesma página com o endereço de e-mail e 

senha informados no momento da criação da conta. 

O documento do estudante será enviado no endereço de entrega 

cadastrado. 

 

 


