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Para obter seu passaporte vacinal, o primeiro
passo é preencher o formulário de pesquisa.
Existem 5 formulários: 1. Servidores (técnicos,
docentes, terceirizados, etc); 2. Alunos
Graduação; 3. Alunos Pós-graduação; 
4. Extensionistas; 5 Alunos CAp. Os links estão
no QR-Code no final desse tutorial.

Uma equipe realizará a verificação dos dados
enviados no formulário e indicará se está apto
à expedição do Passaporte Vacinal.
Atenção: muitas vezes o comprovante do
ConecteSUS precisa ser gerado novamente,
uma vez que apresenta erro na leitura do QR-
Code.

Após 72h do envio, acesse o endereço
www.spv.uerj.br e entre com seu ID Único e
Senha. Para saber mais sobre o id-único
acesse https://www.dinfo.uerj.br/servicos/id-
unico-uerj/

Como obter o
passaporte

vacinal da UERJ? 
O passaporte vacinal foi instituído pela Resolução nº

10/2021, do Conselho Universitário da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro.

Para visualizar e expedir seu passaporte vacinal, siga as
instruções abaixo:

Caso seu comprovante de vacinação tenha
sido aprovado, você visualizará a tela da ficha
cadastral com os seus dados informados no
formulário. Para emitir o passaporte, o
navegador (inclusive do celular) deverá permitir
a exibição de "pop-ups". Recomendamos o uso
do navegador Google Chrome.

Na tela da ficha cadastral, clique no botão "Ver"
e seu passaporte será gerado numa janela
"pop-up". Imprima o passaporte. Se desejar
pode plastificar. 

Saiba mais
Pesquisa Vacinal

Para mais informações, continue 
lendo a próxima página

@dinfouerj
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Acesso pelo celular
Para acessar pelo celular, lembre-se de desbloquear o pop-up
antes de gerar o passaporte. Assim que a imagem for exibida,
você poderá fazer um screenshot (printscreen) para salvá-la em
suas imagens.

Não possuo Id Único. O que fazer?
Por padrão, todos os servidores e alunos possuem Id Único.
Acesse https://www.id-unico.uerj.br e preencha seu CPF e Data
de Nascimento. Caso o sistema retorne com a mensagem
"usuário já cadastrado" e você não lembre a senha, acesse
"alterar dados"  e clique em  "lembrar senha".

Sou terceirizado / usuário externo. Como acessar? 
Terceirizados e usuários externos também podem ter acesso ao
Id Único, desde que autorizados pela chefia imediata e que
sigam as instruções para colaboradores externos disponíveis em
https://www.dinfo.uerj.br/servicos/id-unico-uerj/

Além disso, alguns usuários do sistema possuirão perfis que
permitirão que imprimam os comprovantes de todos os usuários
que não possuem acesso.

Preenchi a pesquisa e não estou visualizando meu
passaporte
O mero preenchimento da pesquisa não é garantia de emissão
do passaporte. A equipe de análise realizará minuciosa
checagem para conferir se o comprovante é válido e, só depois,
enviará o arquivo para emissão de passaporte no SPV.
Solicitamos que seja paciente, pois são muitos registros, mas
estamos trabalhando para que a checagem seja rápida e segura.

A falta do passaporte vacinal me impede de ingressar
na UERJ?
Não. O passaporte é uma forma de dar mais fluidez na entrada
das instalações da Universidade. Usuários que possuírem o
ConecteSUS também poderão ingressar nos espaços da UERJ.

Na hora de imprimir meu passaporte não aparecem as
imagens de fundo. O que eu faço?
Basta habilitar os botões "imprimir cabeçalhos e rodapés" e
"imprimir fundos", que estão disponíves nas propriedades de
impressão.

Onde meus dados são armazenados?
Fique tranquilo, seus dados são armazenados em ambiente
seguro, dentro da Diretoria de Informática e são utilizados
apenas para pesquisa sobre a cobertura vacinal e para emissão
do passaporte vacinal.
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