
TUTORIAIS FERRAMENTARIAS:

SAIBA COMO 
UTILIZAR A PLATAFORMA 
ROTA IN CURSO 



Tutoriais:

#1 – Empresas: Como realizar cadastro no site do Rota in Curso

#2 – Empresas: Como utilizar a plataforma do Rota in Curso

#3 – Empresas: Como adquirir curso 

#4 – Empresas: Como solicitar pontos



O Rota in Curso é a plataforma que faz a gestão dos 

créditos somados pelas ferramentarias que participam 

das ações da Linha IV – Ferramentarias Brasileiras Mais 

Competitivas, do programa Rota 2030. Os pontos são 

utilizados para adquirir cursos em diversas modalidades 

(presencial, semipresencial, EAD e EAD autoinstrucional), 

ministrados por reconhecidas instituições de ensino.

Acesse a plataforma:

rotaincurso.fundep.ufmg.br



A Plataforma Rota in Curso é destinada para formação técnica e gerencial, tendo como 

público-alvo a gerência média e executiva, técnicos e especialistas da cadeia ferramental 

automotiva, tais como: 

i. fornecedor de ferramentas de corte;

ii. fornecedor de matéria-prima;

iii. fornecedor de assistência-técnica; 

iv. fornecedor de componentes;

v. fornecedor de serviços de injeção; 

vi. fornecedor de sistemas computacionais; 

vii. fornecedor de tratamento térmico; 

viii. fornecedor de serviços de prensagem; 

ix. fornecedor de serviços de fundição;

x. fornecedor de máquinas e equipamentos; 

xi. fornecedor de logística da cadeia ferramental.

QUEM PODE PARTICIPAR



JORNADA DA
FERRAMENTARIA
NO ROTA IN CURSO



TUTORIAL #1 - FERRAMENTARIAS:

Como realizar cadastro
no Rota in Curso 



Acesse a plataforma por meio do site:

https://rotaincurso.fundep.ufmg.br
1

https://rotaincurso.fundep.ufmg.br/


Clique em cadastrar.2



Preencha todos os campos do formulário.

*Se a resposta for “sim”, abrirá um campo 
para anexar um documento de comprovação, 
que pode ser uma ordem de serviço, contrato 
ou nota fiscal, por exemplo. 

*

Após preencher todos 
os campos, clique em 
cadastrar.

3

4



A equipe da Fundep, coordenadora do Rota 
2030, irá analisar a solicitação de cadastro

Aguarde informações de aprovação ou 
reprovação do cadastro que serão enviadas 
para o e-mail cadastrado pela equipe do 
Rota 2030. Fique atento para o e-mail não 
ser direcionado para sua caixa spam. 

Retorno da análise do cadastro:

b) No caso do cadastro aprovado, você 
receberá um comunicado com um link para 
criar uma senha de acesso a plataforma.

Nova senha

Repita a nova senha

Atualizar senha

x Cancelar v Confirmar

5

6

7

a) Caso o seu cadastro seja reprovado, e você 
ainda tenha interesse em fazer parte do Rota in 
Curso, você poderá entrar em contato com o 
suporte da plataforma por meio do e-mail 
rotaincurso@fundep.com.br



2. Clique em cadastrar

Agora basta entrar na plataforma (rotaincurso.fundep.ufmg.br) e clicar em “Entrar”. 
Digite o seu e-mail de cadastro e a senha criada para acessar a o Rota In Curso.8



9 Pronto, agora você já está dentro da sua área de usuário.



TUTORIAL #2 - FERRAMENTARIAS:

Como utilizar a 
Plataforma Rota in Curso 



Acessar a plataforma por meio do site:

https://rotaincurso.fundep.ufmg.br

https://rotaincurso.fundep.ufmg.br/


Clicando em “Catálogo” você encontrará os cursos disponíveis.

Clicando na logo do Rota in Curso você será direcionado para a página 

principal do site. 

Clicando no         você encontrará os cursos marcados como favoritos.

Clicando na inicial do seu nome irá abrir o seguinte menu:

Clicando na         você encontrará as resposta para as principais dúvidas.

1

2

3

4

5
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Espaço da empresa

Home

Sobre

Área da empresa com informações sobre os 
pontos, chaves de matrículas e solicitações  

Página principal da plataforma Rota in Curso.

Informações sobre a iniciativa e o programa 
Rota 2030.



Fale conosco

Configurar Perfil

Formulário para entrar em contato com a gestão da 
plataforma Rota in Curso. 

Espaço para atualizar ou alterar dados da empresa e 
dos usuários.



Os pontos são benefícios oferecidos, às empresas participantes, em decorrência do engajamento nas ações da Linha IV do 
programa Rota 2030. Os pontos são usados na plataforma para aquisição dos cursos.

PONTOS1



PONTOS1

RESUMO

Informações sobre a situação 
dos pontos da sua empresa: 
saldo, pontos utilizados, pontos 
expirados, pontos a expirar.



PONTOS1

VISUALIZAR O EXTRATO DE PONTOS

Informações de créditos e débitos 
de pontos. 



PONTOS1

SOLICITAR PONTOS

As solicitações são requerimentos realizados pelos participantes 
para aquisição de pontos de acordo com os critérios pré-

estabelecido para a plataforma.

Para mais dúvidas acesse o tutorial: Como solicitar pontos.



PONTOS1

FILTROS

Escolhas as 
informações 
prioritárias para 
uma busca mais 
rápida e 
assertiva.



CHAVE DE MATRÍCULA2
Após a aquisição de cada vaga em curso é gerado automaticamente um código, que são utilizados para efetivar a 
matrícula diretamente na Instituição de Ensino.  Na sessão Chave de Matrículas apresenta o histórico de todas as chaves de 
matrículas geradas. 



CHAVE DE MATRÍCULA2

SITUAÇÃO OU CHAVE

Pesquise por tipo de status  
das chaves de matrículas 
geradas para a sua 
empresa.

BUSCA

Pesquise a situação do seu curso 
pela  chave de matrícula



CHAVE DE MATRÍCULA2

Chave de Matrícula e Link para 
realizar cadastro e efetivar 

a matrícula na instituição de 
ensino



CHAVE DE MATRÍCULA2

CANCELAMENTO

Clique no X para cancelar 
a chave de matrícula.

Ao clicar no X irá 
aparecer uma caixa 
para confirmação do 
cancelamento.

Observação: o cancelamento só será 
permitido se não tiver realizado a 
matrícula junto a instituição de ensino.



SOLICITAÇÕES3
As solicitações são os requerimentos realizados pelos participantes para a 
aquisição de pontos.  + informações em: TUTORIAL #4 - FERRAMENTARIAS:

Como conseguir pontos para adquirir cursos



SOBRE4
Na aba sobre estão os dados da sua empresa. Nesta sessão, é possível editar os 
dados da empresa e cadastrar novo e/ou desativar o um representante com 
acesso.



TUTORIAL #3 - FERRAMENTARIAS:

Como adquirir cursos
na plataforma 



Verifique o seu saldo de pontos 
disponível para a aquisição de cursos1



Clique em catálogo.2



Use os campos de 
filtros para uma 

busca mais rápida 
e assertiva.

Navegue 
pelas opções 

de  cursos.

3
4



Selecione o curso 
e confira mais 

detalhe sobre ele.

Atentar para o 
saldo de pontos 
da sua empresa e 
se o curso está 
disponível.

5



Caso o curso seja do seu 
interesse, e sua empresa tenha 

os pontos necessários, basta 
clicar em adquirir curso para 
obter a chave de matrícula.

6

Se desejar voltar 
para o catálogo de 
cursos, clique no X.



A. Selecione a quantidade de 
pessoas que irão realizar o 
curso selecionado;

B. Valor total de pontos a ser 
utilizado para a aquisiçaõ;

C. Saldo de pontos que 
ficarão disponíveis após a 
compra do curso.

A

B

C

Após clicar em adquirir curso, aparecerá a tela 
abaixo para confirmação do curso e quantidade 
de pessoas que irão realiza-lo. 

7
Após clicar em “Adquirir curso” abrirá 
uma tela de confirmação de aquisição 
do curso e o valor de saldo que será debitado.

8



Após clicar em “Sim”,  a plataforma te direcionará 
para a tela de chaves de matrícula. Você poder 

copiar o código e fazer a matrícula diretamente na 
instituição de ensino.

9

Link para realizar cadastro e efetivar a 
matrícula na instituição de ensino.

10



Ao acessar o link, você será 
redirecionado para um 

formulário da instituição de 
ensino. Este formulário será 
uma etapa para efetivar a 

sua matrícula. 

12



A confirmação da efetivação 
da matrícula poderá ser 

verificada por meio da aba 
Chaves de matrícula.

11



Após o término de cada curso, a pessoa 
que tem acesso a plataforma pela 

empresa poderá avaliar a satisfação. É 
necessário copiar o link de acesso e abrir 

por meio de um navegador de web.

12



AVALIAÇÃO DO CURSO 

É muito importante a sua 
avaliação sobre o curso ofertado. 

A avaliação irá auxiliar para 
ofertar capacitações cada vez 

mais qualificadas para os 
profissionais de ferramentaria da 

cadeia automotiva

13



TUTORIAL #4 - FERRAMENTARIAS:

Como conseguir pontos
para adquirir cursos



As ferramentarias que participam das diversas ações da Linha IV – Ferramentarias Brasileiras Mais Competitivas, 

do programa Rota 2030, recebem créditos que serão utilizados para adquirir gratuitamente os cursos

Acesse a plataforma:

rotaincurso.fundep.ufmg.br

PONTOS 

Os pontos são benefícios oferecidos às empresas participantes, em decorrência do seu engajamento em 
ações da Linha IV. Os pontos são usados na plataforma para a aquisição dos cursos.

SOLICITAR PONTOS 

As solicitações são requerimentos realizados pelos participantes para aquisição de pontos após a 
participação em ações da Linha IV do Rota 2030. 

EXTRATO DE PONTOS

Para informações sobre extrato de pontos e usabilidade da plataforma consulte o tutorial: Como utilizar a 
plataforma do Rota in Curso. 



Acesse a plataforma:

rotaincurso.fundep.ufmg.br

Pontos Categoria O que é Como o ponto é distribuído Recorrência

20 Fundição
Cadastro na Plataforma 

Rota in Curso
A Ferramentaria ao ter o cadastro aprovado recebe pontos. A pontuação acontece automaticamente logo após 
da validação do cadastro. Pontuação única, por CNPJ.

20 Usinagem
Pesquisas de Mapeamento

da Cadeia
A Ferramentaria que participa de pesquisas mais complexas e setoriais receberá pontos. As pesquisas válidas 
serão indicadas pela Fundep. A pontuação acontecerá automaticamente após a identificação da participação. 
Pontuação válida para cada pesquisa realizada.

40 Injeção

Beneficiário em 
associações  

(ABINFER ou SINDIPEÇAS) 
ou MPME (Micro, pequenas 

e médias empresas)

As ferramentarias associadas de entidades representativas parceiras, indicadas pela Fundep, ou de porte MPME 
recebem os créditos logo após o cadastro.  Pontuação única por CNPJ.

20 Sopro
Participação em 

evento online
Em todos os eventos online da Linha IV do Rota 2030, organizados pela Fundep, será disponibilizada uma lista de 
presença para preenchimento. Este preenchimento deverá ser realizado durante o evento. A pontuação ocorrerá 
até 03 (três) dias úteis após o evento. Pontuação realizada para cada evento registrado. 

60 Estampo
Participação em evento 

presencial
Em todos os eventos presenciais da Linha IV do Rota 2030, indicados pela Fundep, será disponibilizada uma lista 
de presença para preenchimento. Este preenchimento deverá ser realizado durante o evento. A pontuação 
ocorrerá até 03 (três) dias úteis após o evento. Pontuação realizada para cada evento registrado. 

120 Montagem
Participação em 

atividades específicas
da Linha IV

As Ferramentarias que participam de ações da Linha IV do Rota 2030, como o Rota Challenge, Conecta Mais, 
entre outras indicadas pela Fundep, receberá os pontos. A pontuação será registrada após a assinatura de 
contrato formalizando a participação. Pontuação válida pela participação em cada projeto.

400 Tryout
Participação em 

projetos P&DI
As ferramentarias que participam de projetos de PD&I da Linha IV receberá pontos. A pontuação será registrada 
após a assinatura de contrato de formalização. Pontuação válida pela participação em cada projeto, podendo 
ter repetição.

05 POC Avaliação dos Cursos
Avaliação do curso via link da plataforma, sendo pontuado uma vez por chave de matrícula e sempre após a 
conclusão pelo aluno. A pontuação será considerada para cada avaliação e creditada até 03 (três) dias úteis 
após registro. 

Pontos creditados uma única vez. Pontos creditados de maneira recorrente.

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO



SOLICITAÇÃO DE PONTOS NÃO CREDITADOS
Caso os seus pontos não tenham sido creditados, você também fazer a solicitação por meio da plataforma

clique 
em solicitar 

pontos.

1

Irá abrir esta 
janela para 
solicitação.

2



2 Selecione um critério de pontuação.

SOLICITAÇÃO DE PONTOS
Caso os seus pontos não tenham sido creditados, você também fazer a solicitação por meio da plataforma

Critérios:

• Resposta de avaliação de curso.
• Preenchimento do cadastro na plataforma rota in curso.
• Mapa da cadeia – contribuição com informações da empresa para 

o programa Rota 2030 linha IV.
• Beneficiário em associações (Abinfer ou Sindipeças) ou MPME.
• Participação em atividades da Linha IV – Chamadas de 

empreendedorismo, Rota Challenge, Conecta + e outras.
• Participação em evento online da linha IV.
• Participação em evento presencial da linha IV.
• Participação em projetos PD&I da linha IV.



2
Abrirá a tela com a informação do valor de 
pontuação para esse critério, campo 
obrigatório para anexar evidência e campo 
de observação para inserção de mais 
detalhes sobre o pedido.

SOLICITAÇÃO DE PONTOS
Caso os seus pontos não tenham sido creditados, você também fazer a solicitação por meio da plataforma

2 Confirme a criação da solicitação.



Na aba “Solicitações” você pode 
acompanhar o status do seu pedido.

5

SOLICITAÇÃO DE PONTOS
Caso os seus pontos não tenham sido creditados, você também fazer a solicitação por meio da plataforma

6 Aguarde a equipe do Rota in Curso realizar a análise do seu pedido.



SOLICITAÇÃO DE PONTOS
Caso os seus pontos não tenham sido creditados, você também fazer a solicitação por meio da plataforma

7 Após análise da equipe do rota in curso você poderá apurar os detalhes  clicando em 
cima das palavras Aprovada ou Reprovada.



SOLICITAÇÃO DE PONTOS
Caso os seus pontos não tenham sido creditados, você também fazer a solicitação por meio da plataforma

7.1 Após clicar nas palavras Aprovado ou Reprovado, você consegue acompanhar da detalhes 
da solicitação e status da análise.



SOLICITAÇÃO DE PONTOS
Caso os seus pontos não tenham sido creditados, você também fazer a solicitação por meio da plataforma

8 Na aba de pontos você pode verificar os créditos aprovados e emitidos por meio do extrato 
detalhado.



SOLICITAÇÃO DE PONTOS
Caso os seus pontos não tenham sido creditados, você também fazer a solicitação por meio da plataforma

9 Cancelamento de solicitação

Enquanto o status estiver “Aguardando análise” você 
poderá clicar no X para cancelar sua solicitação 

Ao clicar no X irá 
aparecer uma caixa 
para confirmação da 
ação.

Após clicar 
em Sim, sua 
solicitação 
estará 
cancelada.






