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1. Início do Sistema 
 Após o programa de instalação ter sido executado corretamente o Sistema estará apto para o funcionamento> Para 
iniciar o SICOA você deve seguir os seguintes passos: 

 
 
 
 Clicando sobre o ícone o Sistema será iniciado. 
 A primeira tela exibida pelo sistema é a tela Login, que controla a segurança do sistema, ou seja, só poderão 
acessar o sistema os usuários cadastrados anteriormente na lista de Cadastro de Usuários e Permissões, esta lista é criada e 
mantida por um administrador de sistema que vem pré-cadastrado com uma senha pessoal.  
 
1.1. Tela Login 
 

Esta tela controla o acesso de pessoas ao Sistema. Para acessar o Sistema você precisa identificar-se na tela de 
login para que o Sistema possa reconhecê-lo e habilitar as funcionalidades conforme o acesso definido pelo administrador 
(Figura 1-2). 

   
 
 
?  Login 

Neste campo digite o login pelo qual você é identificado pelo sistema. Este login será fornecido pelo 
Administrador do Sistema. 
 

?  Senha 

Neste campo digite a sua senha pessoal de acesso ao sistema. A senha inicial é definida pelo administrador, porém 
poderá ser alterada por cada usuário. 

 
Após digitar o Login e a Senha, clique no botão OK para que o sistema verifique se os mesmos existem e se foram 

digitados corretamente. Caso positivo, o SICOA será iniciado. Caso queira cancelar o Login e sair do Sistema você deve 
clicar no botão Cancelar.  

 
 
 

Figura 1-1 – Execução do SICOA 

Figura 1-2 – Tela de Login 
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1. Tela Inicial do SICOA 
 
Após o login a tela Principal do Sistema será ativada (figura 2-1) e a partir dela as funções do sistema poderão ser 

acessadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na tela inicial será exibida a Barra de Menus (figura 2-1) , é ela que exibe todas as telas do Sistema, nesta barra constam: 
?  Tabelas 
?  Cadastro 
?  Relatórios 
?  Manutenção 
?  Ajuda 
?  Sair 
 

2. Menu Tabelas 
 

As funções do SICOA serão descritas utilizando uma seqüência lógica de cadastramento. Ou seja, inicialmente 
serão descritos os cadastros que serão necessários para o cadastramento de outros registros. 

Nas tabelas estão agrupados todos os campos que serão exigidos na confecção de um Cadastro de Identificados, 
Cadastro de Veículos e Cadastro de Crachá em Serviço. 

O Menu Tabelas contem os seguintes itens: (figura 3-1 Menu tabelas) 
 
?  Tabela de Aeroportos 
?  Tabela de Áreas 
?  Tabela de Cargos 
?  Tabela de Cidades 
?  Tabela de Empresas 
?  Tabela de Lotações 
?  Tabela de Solicitações 
?  Tabela de tipo de Autorização de Crachá em Serviço 
?  Tabela de Tipos de Empresas 
 
 

IMPORTANTE: A senha, quando conter letras, estas deverão ser digitadas em caráter 
minúsculo. Caso contrário o Sistema não a reconhecerá. 

Barra de 
Menus 

Figura 2-1 – Tela Inicial 
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3.1. Tabela de Aeroportos 
 

Ao clicar em Tabelas / Tabelas de Aeroportos, será exibida a tela Cadastro de Aeroportos – Seleção. (figura 3-2). 
Nesta tela irá aparecer uma Barra de Ferramentas, é nesta barra que estão dispostas todas as funções para a Tabela.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
3.1.1. Inserção de Aeroporto 

 
Para incluir uma nova área clique em             a seguir ira aparecer à tela de inclusão (figura 3-6), digite os dados e 

clique em salvar. 
 
Além do Aeroporto local, você poderá incluir outros aeroportos. No caso da impressão dos cartões ser centralizada 

em um único aeroporto (figura 3-3). 
 
 
 
 
 
 

Barra de  
Ferramentas 

IMPORTANTE: A Barra de Ferramentas é a mesma e com as mesmas funções para todas as 
telas do Menu Tabelas. 

 

 

 Figura 3-2 – Tabela de Aeroportos  

Figura 3-3 Inserção de Aeroporto 
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3.1.2. Campos 
 
?  Aeroporto: Neste Campo deverá ser colocado o Nome do Aeroporto 
 Exemplo: Aeroporto Internacional de Florianópolis – Hercilio Luz 
 Deverá ser preenchido somente Hercílio Luz 
?  Sigla IATA: Deverá ser preenchida a sigla da IATA (Internation Air Transportion Association) referente ao aeroporto 

a ser cadastrado. 
?  Selecionar Imagem: A imagem referente devera estar arquivada no diretório  

C:\Arquivos de Programa\SICOA\Logotipos\Relat (figura 3-4) 

 
 
 
 
 
 

Figura 3-4 Seleção de Imagem 

Figura 3-3 Inserção de Aeroporto 
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3.2. Funções da Barra de Ferramentas 
 
 

Salvar Registro 

Cancelar Inserção ou Edição 

Excluir Registro 

Imprimir relatório de  
Registros 

Sair 

Novo Registro 

Pesquisar Registros 

Editar Registro 

Selecionar registro acima ou abaixo 
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3.3. Tabela de Áreas 
 

Ao clicar em Tabelas / Tabelas de Áreas, será exibida a tela Cadastro de Áreas – Seleção. (figura 3-5). Aqui você 
ira inserir todas as áreas de acesso disponíveis no aeroporto. 

 
 

3.3.1 Inserção de Área 
 

Para incluir uma nova área clique em             a seguir ira aparecer a tela de inclusão (figura 3-6), digite os dados e 
clique em salvar 

 
3.3.2. Campos  
?  Descrição: Colocar o nome ou local da área a ser inserida. 
?  Sigla: Colocar o Código (letra) da área a ser inserida. 

Exemplo: Área Restrita (Descrição) 
   R (Sigla)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3-6 – Inserção de Áreas de Acesso 

Figura 3-5 – Seleção de Áreas de Acesso 
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3.4. Tabela de Cargos 
 

Ao clicar em Tabelas / Tabelas de Cargos, será exibida a tela Cadastro de Cargos – Seleção. (figura 3-7). Aqui 
você ira inserir todos os cargos disponíveis no aeroporto.  

 
 
 
 

3.4.1. Inserção  de Cargo 
Para incluir um novo cargo clique em             a seguir ira aparecer a tela de inclusão (figura 3-8), digite os dados  

 
e clique em salvar.             

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 3-7 Cadastro de Cargos 

 

 

IMPORTANTE: A Barra de Ferramentas é a mesma e com as mesmas funções para todas as 
telas do Menu Tabelas. 

Figura 3-8 Inserção de Cargos 

Figura 3-7 Tabela de Cargos 
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3.4.2. Campos 
 
Descrição: Colocar o nome do Cargo a ser inserido. Procure não repetir cargos utilizando abreviações. 
  Exemplo: Agente de Proteção (normal) 
      Ag de Proteção (abreviado) 
 
3.5. Tabela de Cidades 
 

Ao clicar em Tabelas / Tabelas de Cidades, será exibida a tela Cadastro de Cidades – Seleção. (figura 3-9). Aqui 
você ira inserir todas as cidades que você utilizará no sistema. 

 
 
 
3.5.1. Inserção de Cidades 

 
Para incluir uma nova cidade clique em             a seguir ira aparecer à tela de inclusão (figura 3-10), digite os 

dados e clique em salvar.             
 

   
  
 

Figura 3-9 Cadastro de 
Cidades 

 

 

Figura 3-10 Inserção de Cidades 

Figura 3-9 Tabela de Cidades 
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3.5.2. Campos 
 
Descrição: Colocar o nome da cidade a ser inserida. Procure não repetir cidades utilizando abreviações. 
  Exemplo: São José dos Pinhais (normal) 
      S. J. dos pinhais (abreviado) 
 
3.6. Tabela de Empresas 
 

Ao clicar em Tabelas / Tabelas de Empresas, será exibida a tela Cadastro de Empresas – Seleção. (figura 3-11). 
Aqui você ira inserir todas as cidades que você utilizará no sistema. 

 
  

 
Este cadastro é indispensável, pois todo funcionário deve pertencer (estar vinculado) a uma empresa. O sistema 

permite o cadastro de várias empresas que podem ser agrupadas em tipos de empresa. Antes de Salvar o cadastro verifique 
se todos os campos foram preenchidos corretamente, pois os campos  Razão Social, Nome Fantasia, CGC, Cidade, Estado e 
Tipo de Empresa são obrigatórios o preenchimento caso contrário o sistema não salvará os dados. 

 
 

3.6.1. Inserção de Empresas 
  

Para incluir uma nova empresa clique em             a seguir ira aparecer à tela de inclusão (figura 3-12), digite os 
dados e clique em salvar.             
 

 

 Figura 3-11 Tabela de Empresas  

 

 

Figura 3-12 Inserção de Empresas 
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3.6.2. Campos 
 
Razão Social: Neste campo especifique a Razão Social da empresa que está sendo cadastrada. A empresa será referenciada 
nas outras telas pela sua Razão Social. 
 
Nome Fantasia: Neste campo especifique o Nome Fantasia da empresa ou uma identificação mais simples do que a Razão 
Social. 
 
CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica): Neste campo você deve especificar o CNPJ da empresa que está sendo 
cadastrada. Este campo é de preenchimento obrigatório. 
 
Tipo de Cobrança: Neste campo você deve cadastrar o modo que será efetuada a cobrança, há 03 (três) opções: Diário, 
Mensal e Isento. 
 
Validade de Contrato: Neste campo você deve colocar o vencimento do contrato da empresa junto à área comercial ou 
área de contratos da INFRAERO (caso de empresas terceirizadas). 
 
Tipo de Empresa: Neste campo selecione o tipo de empresa ao qual a empresa pertence. Este campo é uma caixa de 
seleção onde serão exibidos todos os tipos de empresas que já foram cadastradas pela tela Tabela de Tipos de Empresa (item 
3.9.1). Para selecionar um Tipo de Empresa basta clicar sobre o campo e escolher um dos tipos de empresa disponíveis. 
 
Endereço: Neste campo especifique o endereço da empresa que está sendo cadastrada. 
 
Número: Neste campo você deve inserir o número referente ao endereço da empresa. 
 
Complemento: Neste campo você pode colocar um complemento para o endereço. Ex. Apto N.º..... , etc. 
 
UF: Neste campo especifique o estado em que se localiza a empresa que está sendo cadastrada. 
Bairro: Neste campo especifique o bairro/vila em que esta localizada a empresa que está sendo cadastrada. 
 
Cidade: Neste campo especifique a cidade em que se localiza a empresa que esta sendo cadastrada. Este campo é uma caixa 
de seleção onde serão exibidas todas as cidades que já foram cadastradas pela tela Tabela de Cidades (item 3.4.1). 
 
Fone: Neste campo insira o número do telefone da empresa que está sendo cadastrada, com código DDD. 
 
Fax: Neste campo insira o número do fac-símile da empresa que está sendo cadastrada, com código DDD. 
 
Contato: Neste campo você deve inserir o nome da pessoa de contato dentro da empresa que está sendo cadastrada, 
geralmente, esta pessoa, é a que autoriza as emissões das credenciais. 
 
Celular: Neste campo você deve inserir o telefone celular da pessoa de contato na empresa que está sendo cadastrada. 
 
Observações: Neste campo você pode adicionar qualquer outra informação sobre a empresa que esta sendo cadastrada. 
 
3.6.3 -Tratamento de logotipos das empresas 

 
Ao editar ou criar uma empresa (no menu Tabelas > Tabela de Empresas), o botão Visualizar estará disponível conforme 
figura abaixo: 
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Obs: O botão visualizar estará indisponível até que um logotipo e um tipo de empresa estejam selecionados no formulário. 
 

                      
 

Uma janela com o fundo do crachá correspondente ao tipo de empresa selecionado mostrará o logotipo com o 
fundo transparente ou branco, conforme o botão de Nível de transparência. Este botão deve ser clicado e arrastado para a 
esquerda ou direita conforme o nível de transparência desejado. 
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Os valores vão de 170 a 255 (cor RGB), aumentando a transparência quanto menor for seu o valor e diminuindo 
(fundo branco) quanto maior o valor. 
(Fundo branco 255) 

Após o processo de escolha de Nível de transparência, clique no botão OK e salve a empresa conforme o 
procedimento normal. 

A fim de evitar sobrecarga no sistema, o SICOA está bloqueando imagens superiores a 60k para os logotipos. 
Durante o processo de escolha de imagem, as imagens em formato bmp são convertidas em jpg (formato compactado de 
imagem) e, caso o seu tamanho ainda ultrapasse 60k, o sistema mostra um aviso para diminuir o tamanho da mesma. Neste 
caso, um editor de imagens deve ser utilizado para que a mesma seja tratada. 

Mostramos abaixo o processo de redimensionamento no Corel Photopaint 9 e no Photo Editor respectivamente. 
 
3.6.4 - Redimensionamento de imagens 
 
Corel Photopaint 9 
Menu imagens > Reamostrar 
 

 
 
O valor do percentual do tamanho deverá ser modificado para um valor inferior a 100% 
 
MS Photo Editor 
 
Menu imagens > Redimensionar 

 
O valor do percentual do tamanho deverá ser modificado para um valor inferior a 100% 
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3.7. Tabela de Lotações 
 

Ao clicar em Tabelas / Tabelas de Lotações, será exibida a tela Cadastro de Lotações – Seleção. (figura 3-13). Aqui 
você ira inserir todas as lotações existentes no aeroporto. 

 
 
Tela utilizada para cadastrar as lotações do sistema. Lotações são os diversos departamentos existentes no 

aeroporto. As lotações serão utilizadas no cadastro de Funcionário da INFRAERO, indicando em que lotação ele trabalha. 
 

3.7.1. Inserção de Lotação 
  

Para incluir uma nova Lotação clique em             a seguir irá aparecer a tela de inserção(figura 3-14), digite os 
dados e clique em salvar.             

 
 
3.7.2. Campos 
 
Descrição: Neste campo você deve inserir o nome da lotação que está sendo cadastrada. 
  Exemplo: Coordenação de Tráfego e Facilitação 
 
Sigla: Neste campo você deve inserir a sigla pertencente a lotação que você está cadastrando. Importante lembrar que nesta 
sigla está contida a área e o aeroporto da lotação. 
  Exemplo: Descrição Gerência de Operações e Segurança  
      Sigla: FL OP 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-13 Tabela de Lotações 

 

 

Figura 3-14 Inclusão de Lotação 

FL - Aeroporto 
de Florianópolis 

OP – Operações e 
Segurança 
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3.8. Tabela de Solicitações 
 

Ao clicar em Tabelas / Tabelas de Solicitações, será exibida a tela Cadastro de Solicitações – Seleção. (figura 3-
15). Aqui você ira inserir todos os tipos de solicitações de credenciais para o sistema. Estas solicitações já vêm pré-
cadastradas no sistema, porém você tem a opção de incluir uma nova opção dependendo da sua necessidade. 

 
 
 
3.8.1 Inserção de Solicitação 
 

Para incluir uma nova Solicitação clique em           a seguir irá aparecer a tela de inserção(figura 3-16), digite os 
dados e clique em salvar.             
 

 
 
3.8.2. Campos 
 
Descrição: Neste campo você deve inserir o nome da Solicitação a ser cadastrada. 
 
Valor Binário: Este atributo, a princípio, não deve ser alterado pelos usuários do sistema. A função dele é a de ligar a 
alteração feita em algum campo do vínculo com o tipo de solicitação em questão. Isso fica fixo dentro do código e somente 
os desenvolvedores do sistema definem este valor. 
 
Gerar Cobrança: Este é um campo de seleção, onde você deverá atribuir “Sim” para o caso de a solicitação que esta sendo 
cadastrada gerar uma cobrança de credencial, e “Não” se esta solicitação não gerar cobrança.  
 
 

Figura 3-15 Tabela de Solicitação 

 

 

Figura 3-16 Inserção de  Solicitação 



SICOA - Sistema de Identificação e Controle de Acesso 
 

17 

3.9. Tabela Tipo de Autorização de Crachá em Serviço 
 

Ao clicar em Tabelas / Tabelas de Tipos de Autorização de Crachá e Serviço, será exibida a tela Cadastro de Tipo 
de Autorização de Crachá em Serviço – Seleção. (figura 3-17).As emissões de Crachás em Serviço estão condicionadas a 
uma autorização, seja da INFRAERO ou da empresa que está solicitando. É nesta tabela que serão cadastrados os Tipos de 
Autorização disponíveis no seu aeroporto. 

 
 
 
 

3.9.1. Inserção de Tipos de Autorização de Crachá em Serviço 
 

Para incluir uma nova Solicitação clique em           a seguir irá aparecer a tela de inserção(figura 3-18), digite os 
dados e clique em salvar.             
 

 
 
 
 
 
 

Figura 3-17  Cadastro de Tipos de 
Solicitação de Crachás em Serviço 

 

 

Figura 3-17  Tabela  de Tipos de 
Solicitação de Crachás em Serviço 

Figura 3-18  Inserção  de Tipos de 
Solicitação de Crachás em Serviço 
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3.9.2. Campos 
 
Descrição: Neste campo você deve colocar o nome do Tipo da Autorização que você deseja cadastrar. 
 
3.10. Tabela de Tipos de Empresa 
 

Ao clicar em Tabelas / Tabelas de Tipos de Empresa, será exibida a tela Cadastro de Tipos de Empresa – Seleção. 
(figura 3-19). 

 
 
 
Tela utilizada para cadastrar os tipos de empresa das empresas cadastradas no sistema > Tipos de empresas são 

grupos que dividem as empresas por atividades específicas, por exemplo, as empresas X, Y e Z trabalham com Prestação de 
Serviços Auxiliares Transporte Aéreo, então podemos criar um tipo de empresa que agrupe estas empresas nomeado  
EMPRESAS DE SERVIÇOS AUXILIARES OPERACIONAIS. 

No cadastro do tipo de empresa pode-se definir uma imagem de fundo que é utilizada no cartão (credencial) para 
agrupar as empresas que operam no mesmo ramo. 

 
3.10.1. Inserção de Tipos de Empresa 
 

Para incluir um novo tipo de Empresa clique em           a seguir irá aparecer a tela de inserção(figura 3-20), digite 
os dados e clique em salvar.             

 

 
Figura 3-20 – Inserção de Tipos de Empresas 

 

 

Figura 3-19 Tabela de Tipos de Empresas 
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3.10.2. Campos 
 
Descrição: Neste campo especifique a descrição do tipo da empresa, ou seja, a sua identificação no sistema.  
  Exemplo: Empresa Aérea 
 
Tipo de crachá: Neste campo especifique o modelo de crachá que deve ser impresso para o tipo de empresa. Infraero 
imprime o código de barras do ponto. Receita federal e policia federal, para esses órgãos respectivamente e outros para 
todos os tipos de empresa que não se encaixarem em nenhum dos anteriores.  
 
 
Sigla Cor: Neste campo você deve colocar a abreviatura da sigla da cor da imagem de fundo da credencial correspondente 
ao tipo de empresa. 
  Exemplo: Verde (Cor) 
       VDE(Abreviatura) 
 
Selecionar Imagem: Para selecionar a imagem você deve clicar sobre o botão                                             a seguir abrirá a 
tela de diretórios do Windows, você deve acessar C:\Arquivos de Programa\SICOA\Logotipos\Fundos, o formato dos 
arquivos é .JPEG, por isso selecione a extensão. JPEG no item Arquivo do tipo.           

 
 
Selecione a imagem correspondente e clique em abrir. A Imagem será automaticamente transferida para a inserção 

de Tipos de Empresa. 
 
 
4 – Menu de Cadastro 
 
 O Menu Cadastro (figura 4-1) é onde está localizada toda a base de dados do sistema, pois é a partir dele que você 
efetuará o controle de: 
 
?  Crachás em Serviço  
?  Identificados e Vínculos 
?  Veículos 
?  Visitantes 

 
 
 
 

Figura 4-1 Menu 
Cadastro 
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Todos os dados inseridos serão armazenados em um banco de dados, e a partir dele você poderá efetuar consultas, 
gerar relatórios, efetuar alterações, entre outras funções. É importante manter sempre atualizado o seu banco de dados, para 
sempre que necessário você tenha informações precisas e atuais. 
 
 
4.1. Cadastro de Crachá em Serviço 
 

O cadastro de Crachás em Serviço é utilizado para confecção de credenciais temporárias, geralmente utilizado para 
execução de obras e serviços dentro do sítio aeroportuário. A validade da credencial é determinada pelo responsável pelo 
registro, onde esta não poderá exceder o prazo previsto para  o término da obra ou serviço. 

 
Ao clicar em Cadastro / Cadastro de Crachá em Serviço, será exibida a tela Cadastro Crachá em Serviço – Seleção. 

(figura 4-2). Aqui você ira inserir todas as áreas de acesso disponíveis no aeroporto. 
 

 
 
As funções da Barra de Ferramentas são as mesmas do Menu Tabelas (item 3.1.1), porém na tela há um  

novo ícone             este ícone é utilizado para efetuar a baixa(devolução) do Crachá em Serviço. Para efetuar a operação 
basta clicar no ícone e confirmar a devolução. 
 
4.1.1 – Inserção do Crachá em Serviço 

 
Para incluir um novo Crachá em Serviço clique em             a seguir irá aparecer a tela de inclusão (figura 4-3),  

 
 
 

 

 

Figura 4-2 – Tabela de Crachá em Serviço 

Figura 4-3 – Inserção de Crachá em 
Serviço 

 

Barra de Ferramentas 
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4.1.2 – Campos 
 
Etiqueta: Neste Campo você deverá inserir o número correspondente a etiqueta que você irá imprimir o crachá, seguido do 
lote de confecção da mesma. 
 
Data da Validade: Neste Campo você deverá colocar a data de validade do crachá que você está inserindo. 
 
Tipo: Este campo refere-se a autorização que você recebeu para a emissão da credencial (Fax, carta, E-mail), caso você 
tenha uma outra modalidade de autorização que não esteja relacionada neste campo, você tem a opção de inserir um novo 
tipo de autorização. (item 3.8)  
 
Número: Neste campo você deve preencher com o número da autorização que você recebeu para efetuar a emissão do 
crachá. 
 
Nome: Neste campo digite o nome completo do Funcionário que está sendo incluído. Este campo aceita até 50 caracteres. 
 
Tratamento: Neste campo você deve digitar um nome que identifique o Funcionário (Nome de Guerra) que está sendo 
incluído. 
  Exemplo: Nome: André Bertier Rodrigues 
                  Tratamento: Rodrigues 
  Este campo aceita até 20 caracteres. 
 
Empresa: Neste campo você deverá inserir a empresa a qual pertence o Funcionário que está sendo incluído. Este campo 
aceita até 20 caracteres. 
 
Fone: Neste campo você deve inserir o N.º do telefone e código DDD da empresa ou responsável pelo funcionário. 
 
Matrícula/Registro: Neste campo você deve clicar em               , a seguir digite a sua matrícula, a seguir selecione seu 
nome,  clique  com  o botão  direito do mouse e  Exporte sua matricula para  o cadastro. Os  campos  Empresa  e  
Nome que estão abaixo serão preenchidos automaticamente. 
 
Buscar (imagem): Para efetuar a captura da imagem clique em Buscar. A seguir ira aparecer à opção para você escolher, se 
deseja capturar a imagem pela câmera (figura 4-4).  
 
 

 
 
 
 

 

Figura 4-4 Captura da imagem 
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Se você deseja fazer uma captura local, ou seja, de um arquivo local, clique em NÃO. Ao clicar em SIM , surgirá a 
tela de captura de imagem (figura 4-5). Centralize o funcionário e clique em Capturar Foto.  

 
  

 
Ao efetuar a captura da imagem irá aparecer a tela onde você ira selecionar a área da captura que irá para o quadro 

da foto. (figura 4-6) . 

 
 
 
 
 
 Depois de digitados todos os dados clique em      a seguir irá aparecer a seguinte mensagem na tela: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Nome do 
Credenciado 

Figura 4-5 Tela de Captura de Imagem 

Área de Seleção 

Imagem que será 
transportada para o 
quadro da Foto do 
funcionário 

Figura 4-6 Seleção da Área de 
captura 
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Ao confirmar (Sim) a inclusão do credenciado, irá aparecer a seguinte mensagem na tela: 
 

 
 
 
 Ao confirmar a impressão (Sim) do crachá, ira aparecer à tela para escolha da etiqueta a ser impressa, selecione a 
etiqueta disponível.  

 
 
 Após selecionar a etiqueta a ser impressa, irá aparecer a tela de visualização da impressão (figura 4-4). Clique no 
ícone da impressora          , determine a impressora que irá imprimir o crachá  e a seguir em OK. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.2 – Cadastro de Identificados e Vínculos 
 
 O Cadastro de Identificados e Vínculos é a base do sistema, pois todas as informações incluídas no sistema 
(Tabelas) são utilizadas neste item. 
 Na primeira parte você efetua o cadastro do funcionário , ou seja, todos os seu dados pessoais e efetua a captura da 
foto. Em um segundo momento você cria a integração deste funcionário a uma ou mais empresas, o chamado vínculo. Isto 
possibilita que um funcionário tenha mais de um vínculo empregatício podendo este ter dois ou mais credencias (de 
diferentes empresas). 

Nome do 
Credenciado 

 

Figura 4-4  - Visualização do Crachá 

IMPORTANTE: Para impressão da credencial em serviço você deve verificar antes a posição da etiqueta 
na impressora. Verifique no manual da impressora o modo de impressão e como deve ser colocado o 
formulário. Sugiro a utilização da qualidade média para impressão do crachá. 
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 Para Acessar a tela de Cadastro de Identificados e Vínculo você deve clicar em Cadastros, na barra de Menu, e 
posteriormente clicar em Cadastro de Identificados e Vínculo. A seguir abrirá a tela de seleção do item (figura 4-5). 
  

 
 
  
 

Nesta tela você poderá utilizar a Barra de Ferramentas para efetuar as seguintes Operações: 
 

 
 
 
 
 
4.2.1 – Inclusão de Identificado 
 

Para incluir um novo Identificado clique em             a seguir irá aparecer a tela de inserção e preencha os campos 
solicitados (figura 4-6),  

Figura 4-5 Tabela de Identificados 

Pesquisar Identificado/Funcionário 

Incluir  Identificado/Funcionário 

Editar  Identificado/Funcionário 

Excluir Identificado/funcionário 

Imprimir Relatório de Identificado/Funcionário 
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4.2.2 – Campos Identificado 
 
Nome: Neste campo digite o nome completo do Funcionário que está sendo incluído. Este campo aceita até 30 caracteres. 
Observação: Campo de preenchimento Obrigatório 

 
 Para inserir um empregado da INFRAERO clique no botão                       a seguir ira abrir a tela de busca no 
GestorH (figura 4-7) 

 
 
 Digite o nome do empregado, ou parte dele, e solicite a consulta clicando no botão                para efetuar a consulta. 
A seguir irá aparecer uma lista com os nomes encontrados (figura 4-8). 

 
 
 
 Para exportar os dados, selecione o nome do empregado que deseja cadastrar, com o botão esquerdo do mouse, a 
seguir clique com o botão direito sobre Exportar dados para SICOA. Os campos Nome, RG, CPF e Matrícula serão 
preenchidos automaticamente pelo sistema. 
 

Figura 4-6 – Inserção de Identificado Inserção 

Figura 4-7 – Busca GestorH 
 

Figura 4-8 – Resultado da Busca GestorH 
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Tratamento: Neste campo você deve digitar um nome que identifique o Funcionário (Nome de Guerra) que está sendo 
incluído. Este campo Aceita até 15 caracteres 
  Exemplo: Nome: André Bertier Rodrigues 
                  Tratamento: Rodrigues 
  Observação: Campo de preenchimento Obrigatório 
 
Data de Nascimento: Neste Campo informe a data de nascimento do funcionário que está sendo incluindo. O formato deste 
campo é data abreviada (DD/MM/AA).  
Observação: Campo de preenchimento Obrigatório 
 
Pai : Neste campo deve ser digitado o nome completo do pai do funcionário que está sendo incluído. Este campo aceita até 
54 caracteres. 
 
Mãe: Neste campo deve ser digitado o nome completo da mãe do funcionário que está sendo incluído. Este campo aceita 
até 54 caracteres. 
 
Endereço: Neste campo você deve digitar o endereço do funcionário que está sendo incluído. Este campo aceita até 45 
caracteres. 
 
Número: Neste campo digite o número da residência do funcionário que está sendo incluído. 
 
Compl. (Complemento): Este campo pode ser utilizado para a digitação do complemento do endereço do funcionário que 
está sendo incluído (n.º Apto, Lote, etc.). Este campo aceita até 5 caracteres. 
 
Bairro: Neste campo você deve digitar o bairro da residência do funcionário que está sendo incluído. Este campo aceita até 
20 caracteres. 
 
Cidade: Selecione a cidade da residência do funcionário que está sendo cadastrado. Caso a cidade não esteja na relação 
insira através do Menu Tabelas (item 3.4). 
Estado: Neste campo selecione o estado de residência do funcionário que esta sendo incluído. 
 
CEP: Neste campo você deve digitar o CEP do endereço do funcionário que está sendo incluído. Este campo aceita até 8 
dígitos. 
 
Fone Residencial: Neste campo digite o número do telefone da residência, com o código DDD, do funcionário que está 
sendo incluído. 
 
Fone Comercial: Neste campo digite o número do telefone da Empresa do funcionário que está sendo incluído, com código 
DDD. 
 
Celular: Neste campo digite o número do telefone celular do funcionário, se houver, com código DDD. 
 
Sexo: Selecione o Sexo do funcionário que está sendo incluindo (Masculino ou Feminino). 
 
Ficha Criminal: Selecione este item caso o funcionário possua ficha criminal. 
 
CVE: (Curso de Voluntários de Emergência): Selecione este item caso o funcionário que está sendo incluído possua o 
certificado do curso. Selecionando este item  será impresso no verso da credencial, do funcionário, o logotipo do Curso de 
Voluntários de Emergência. 
 
Emergência: Neste campo digite um telefone que deverá ser contatado em caso de emergência com o funcionário que está 
sendo incluído (recomenda-se não utilizar telefones celulares neste campo). Este campo aceita até 50 caracteres. 
 
RG: Neste campo digite o RG do funcionário que está sendo incluído. Este campo aceita até 15 caracteres. 

Observação: Campo de preenchimento Obrigatório 
 

Órgão Expedidor: Neste campo digite o órgão responsável pela emissão do documento.  
  Exemplo: SSP , MAER, ... 
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UF: Neste campo  selecione o estado em que foi emitido o RG do funcionário que está sendo incluído. 
 
CPF: Neste campo digite o CPF do funcionário que está sendo incluído. 

Observação: Campo de preenchimento Obrigatório 
 
CNH: Neste campo informe o número da carteira nacional de habilitação do funcionário que está sendo incluído. 

Observação: Campo de preenchimento Obrigatório para Motoristas com Direção Defensiva. 
 

Categoria: Digite a categoria da carteira de habilitação do funcionário que está sendo incluído.  
Observação: Campo de preenchimento Obrigatório para Motoristas com Direção Defensiva. 

 
Validade: Neste campo digite a validade da carteira de habilitação do funcionário que está sendo incluído. 

Observação: Campo de preenchimento Obrigatório para Motoristas com Direção Defensiva. 
 
Direção Defensiva: Neste campo digite a data de realização do Curso de Direção Defensiva do funcionário que está sendo 
incluído.  

Observação: Campo de preenchimento Obrigatório para Motoristas com Direção Defensiva. 
 
Proteção: Este campo deve ser utilizado para funcionário que trabalham como Agentes de Proteção, você deve inserir a 
data de realização do Curso de Agente de Proteção, do funcionário que está sendo inserido.  

 
Buscar (imagem): Para efetuar a captura da imagem clique em Buscar. A seguir ira aparecer à opção para você escolher, se 
deseja captura a imagem pela câmera (figura 4-9).  
 

 
 
 
 
Se você deseja fazer uma captura local, ou seja, de um arquivo local, clique em NÃO. Ao clicar em SIM , surgirá a 

tela de captura de imagem (figura 4-10). Centralize o funcionário e clique em Capturar Foto.  

 
  

 

Imagem que será 
transportada para o 
quadro da Foto do 
funcionário 

Figura 4-9 Captura da imagem 

Figura 4-9 – Tela de Captura de Imagem 
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Ao efetuar a captura da imagem irá aparecer a tela onde você ira selecionar a área da captura que irá para o quadro 
da foto. (figura 4-11) . 

 
 
 
 
 
 Depois de digitados todos os dados clique em      a seguir irá aparecer a seguinte mensagem na tela: 
 
 

 
 
 Ao confirmar (Sim) a inclusão do credenciado, você será transferido para a tela de vínculo do funcionário (figura 
4-12). É nesta tela que você selecionará os dados da empresa do funcionário, área de acesso, validade da credencial entre 
outros.  

 
 

 

Área de Seleção Figura 4-11 Seleção da Área de 
captura 

Nome do 
Credenciado 

Figura 4-12 Tela de Vínculo do Funcionário 
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4.2.3 – Inserção de Vínculo 
 

Para incluir um novo Vinculo clique em             a seguir irá aparecer a tela de inserção preencha os campos 
solicitados (figura 4-13). 

 
 
 
4.2.4 – Campos Vinculo 
 
Matrícula: Este campo e autopreenchido, não há necessidade de inserir dados. 
 
Protocolo: Neste campo você deve inserir o número do protocolo de solicitação da credencial 
 
Acesso: Neste campo você vai selecionar a área de acesso para o funcionário. Caso a área que você deseja selecionar não 
está na lista, você deve inserir no Menu Tabelas (item 3.2) 
 
Aeroporto: Selecione o aeroporto do funcionário. Caso o aeroporto que você deseja selecionar não está na lista, você deve 
inserir no Menu Tabelas (item 3.1). 
 
Cargo: Neste campo informe o cargo ocupado pelo funcionário que está sendo incluído. Caso o cargo que você deseja 
selecionar não está na lista, você deve inserir no Menu Tabelas (item 3.3) 
 
Ponto (Somente INFRAERO): Neste campo você deve digitar o número referente ao ponto do funcionário que está sendo 
cadastrado. Este número é fornecido pelo recursos Humanos da INFRAERO. O campo é de seis caracteres. 
 
Ponto Hora Extra (Somente INFRAERO): Neste campo você deve digitar o número referente ao ponto do funcionário 
que está sendo cadastrado. Este número é fornecido pelo recursos Humanos da INFRAERO. O campo é de seis caracteres. 
  
Registro: Neste campo é inserida a data em que efetuado o vínculo do empregado. 
 
Vencimento: Neste campo você deve inserir a data de validade da credencial que vai ser expedida. Se você clicar no botão 
Sugerir, o sistema irá fazer um comparativo entre as datas de: Vencimento de Contrato da Empresa e Validade da CNH, se 
alguma destas for inferior a 2 anos ele captura esta data, se não ele colocará a validade por 2 anos, a partir da data de 
registro. 
 
Inativo: Quando o funcionário se desligar da empresa você deve inserir neste campo a data que foi efetuada a entrega da 
credencial para a baixa do vínculo. 
  Observação: Este procedimento não exclui o cadastro do funcionário. 
 
Temporário: Se a credencial a ser emitida for de caráter  temporário você deve selecionar a opção SIM, caso seja uma 
credencial funcional a opção NÃO deverá ser selecionada. 
Ativo: Neste campo você deverá selecionar se o funcionário está Ativo na empresa ou não.  
 

Figura 4-13 – Inserção de vínculo 
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Motorista: Neste campo você deve informar se o Funcionário é Motorista ou não. 
  Importante: Para este campo aparecer na tela você terá que preencher os dados CHN, Categoria, UF, 
Data da Validade e Data Direção Defensiva (item 4.2.2) 
 
 Após digitados todos os dados clique em             , Confirme a inclusão. 
 
 

Para imprimir a credencial você deve estar na tela de Vínculo (figura 4-12), clique em            para visualizar a 
credencial (figura 4-14 – frente , figura 4-15 - Verso).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confira os dados e Clique no ícone             para imprimir a credencial informe o tipo de solicitação e clique em 

OK. 

 

 

Figura 4-14 – Credencial Frente 

CNH Categoria 

Foto funcionário 

Validade 
Credencial 

Logo da Empresa 

Sigla IATA 
Aeroporto 

Tratamento 
Funcionário 

Cargo 
Funcionário 

Área de Acesso 

Lotação 
Funcionário 

RG Funcionário 

CPF Funcionário 

Nome 
Funcionário 

Empresa do 
Funcionário 

Hora Extra - 
Ponto 

Hora Normal - 
Ponto 

Telefone de 
Emergência 

Matrícula 
Funcionário 

Figura 4-15 – Credencial verso 
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4.3 – Cadastro de Veículos 
  
 Tela utilizada para cadastrar os veículos no sistema. O Cadastro de veículos poderá ser utilizado para impressão da 
Autorização de Transito Interno de Veículos (ATIV). Nele você poderá controlar o vencimento do seguro dos veículos, 
determinar a validade da ATIV entre outras funções. 
 

Para Acessar a tela de Cadastro de Identificados e Vínculo você deve clicar em Cadastros, na barra de Menu, e 
posteriormente clicar em Cadastro de Identificados e Vínculo. A seguir abrirá a tela de seleção do item (figura 4-16). 
 

 
 
 
4.3.1- Inserção de Veículos 
 
 Para incluir um novo veículo clique em        a seguir irá aparecer a tela de inserção,  preencha os campos 
solicitados (figura 4-17) 
 

 
 
 
 

Figura 4-16 Tela de Cadastro de 
Veículos 

 

Figura 4-17 Inserção de Veículo 



SICOA - Sistema de Identificação e Controle de Acesso 
 

32 

4.3.2 – Campos 
 
Tipo: Neste campo descreva o tipo do veículo que está sendo incluído. 
  Exemplo: GOL GL 
 
Placa: Neste campo especifique a placa do veículo que está sendo cadastrado. 
  Exemplo: CMG-2302 
 
Ano: Neste campo especifique o ano de FABRICAÇÂO, do veículo que está sendo cadastrado 
  Exemplo: 2003 
 
Cor: Neste campo especifique a cor do veículo. 
Registro: Neste campo selecione a data de registro do veículo no sistema. 
 
Validade: Neste campo selecione a data da validade da credencial do veículo 
 
Empresa: Neste Campo selecione a empresa responsável pelo veículo. 
 
Acesso: Neste campo determine qual(is) o(s) acesso(s) do veículo. 
 
Aeroporto: Neste campo selecione o aeroporto do veículo. 
 
Contratada: Neste campo preencha o campo da empresa contratada, no caso de frota terceirizada. 
 
 Após preenchidos todos os campos clique em           para confirmar a inserção do veículo. A seguir ira aparecer à 
tela de confirmação (figura 4-18) 
 
 

 
 
 
 Você será transferido para a tela de Cadastro de veículos (figura 4-16) para imprimir a credencial clique em          
surgirá a tela de pré-visualização da credencial (figura 4-19) clique em imprimir novamente.  

 
 
 

Figura 4-18 Tela de Confirmação 

Figura 4-19 Tela de Pré Visualização da 
Credencial 
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4.4 – Cadastro de Visitantes 
 

Ao clicar em Cadastros / Cadastro de Visitantes, será exibida a tela Cadastro de Visitantes (Imagem 4.4.1 Inserção 
de Visitante). Aqui você ira inserir informações sobre visitantes. 

 

 
 

4.4.1 Inserção de Visitante 
 

Para incluir um novo visitante clique em        . A seguir irá aparecer a tela de inclusão (Imagem 4.4.2 Cadastro de 
visitantes);  
 
Digite os dados e clique em salvar 
 

 
4.4.2 Cadastro de visitantes  

 
 
 

 

 



SICOA - Sistema de Identificação e Controle de Acesso 
 

34 

 
4.4.2 – Campos 
 
Nome: Nome do visitante 
Tratamento: Nome que aparece no crachá. 
Nº Doc / Órgão: Número do documento. 
Empresa: Empresa onde o visitante fará a visita. 
Visitado / Sala: Andar onde o visitante terá acesso. 
Data de Visita: Data da visita do visitante 
Data de Saída: Data da saída do visitante 
 

Para criar um novo registro de visitante a partir de um registro já existente, basta editar o registro e clicar no botão 
Criar novo a partir do atual (Imagem 4.4.2 Cadastro de visitantes). Os dados de identificação serão mantidos, permitindo a 
alteração da Empresa e da sala de visita. 
 

 
4.4.2 Cadastro de visitantes 

 
 

5 – Manutenção 
 

As seguintes opções são apresentadas conforme a imagem 5-1 abaixo: 
 

 
           5-1 Opções do menu Manutenção 
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5.1  Configurações 
 

  Determina as impressoras para impressão de relatórios e crachás conforme figura abaixo: 
 

 
5-2 Determinando impressoras 

Obs: O Sistema reconhece as impressoras instaladas no windows e lista elas para seleção. 
 
5.2 Cadastro de Usuários e Permissões 
 

Permite o cadastramento e controle de usuários com suas permissões de acesso ao sistema, abaixo a figura 5-3 
mostra a tela de cadastro de usuários.  
 

 
5-3 Cadastro de usuários 
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Ao inserir um novo usuário, ou no caso de um duplo clique em um usuário já existente,  nos é apresentada a tela  

de cadastro e edição de usuários e permissões conforme figura 5-4 : 
 

 
 

5-4 Inserção ou edição de usuários e permissões 
 

5.2.1 Campos do Cadastro de Usuários e Permissões 
 

Login : Determinada a identificação do usuário no sistema; 
Nome : Nome completo do usuário; 
Ativo : Determina se um usuário deve estar ativo no sistema (sim ou não); 
Permissões : Neste campo aparecem todas as permissões de acesso disponíveis no sistema onde podemos seleciona-las 
através das caixas de seleção de cada uma delas.    

 
5.3 Cadastro de Funções 

 
Recomenda-se que apenas usuários administradores tenham acesso as opções abaixo descritas: 
Nesta opção é determinada todas as funções que o sistema pode realizar conforme figura abaixo: 
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5-5 Cadastro de funções 

 
 

Ao inserir uma nova função, ou no caso de um duplo clique em uma função já existente nos é apresentada a 
seguinte tela: 

 

 
5-6 Inserindo ou Editando o Cadastro de funções 

 
5.3.1 Campos do Cadastro de Funções 

 
Número : Número de controle da função; 
Descrição : Descreve a ação da função; 
Ativo : Determina se uma função deve estar ativa no sistema (sim ou não); 
 
 

 
 


