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TELA INICIAL

Ÿ Clique no botão ENTRAR na cor 

laranja, localizado na parte inferior da 
tela, para acessar a tela de LOGIN, 
caso já tenha um cadastro.

Ÿ Clique no botão CADASTRAR na cor 

azul para criar um novo cadastro.
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LOGIN

Ÿ Nesta tela o usuário deve inserir seu 

e-mail e senha de acesso e clicar no 
botão ENTRAR;

Ÿ Caso o usuário tenha esquecido a 
senha, ele pode clicar no botão 
Recuperar acesso, localizado na 
parte inferior da tela, devendo 
informar o e-mail cadastrado para 
recuperar a  senha.
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CADASTRAR NOVO USUÁRIO

Ÿ Nesta tela o usuário deverá preencher 
os campos Nome, E-mail, Telefone, 
Senha e Repetir senha e clicar no 
botão CADASTRAR, localizado na 
parte inferior da tela.



TELA PRINCIPAL

Ÿ Nesta tela estão disponíveis o botão 

Menu Lateral Esquerdo, botão de 
Atualização de Localização do 
usuário, localizado na parte superior 
direita, o botão Escolher Destino, 
localizado na parte superior, logo 
abaixo está a Caixa de Pesquisa e o 
botão de Vericar Destino, localizado 
na parte inferior.
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MENU LATERAL ESQUERDO

Ÿ Nesta tela o usuário dispõe de alguns 

botões como, Congurações, Sobre, 
Compartilhar e Sair.

Ÿ O botão Congurações abre a tela 
na qual o usuário poderá alterar suas 
informações como Nome, E-mail, 
Telefone e até mesmo a senha de 
login.

Ÿ O botão Sobre mostra informações 
sobre o desenvolvimento do app, a 
instituição parceira, o docente 
responsável e os discentes que 
trabalharam no projeto.



MENU LATERAL ESQUERDO

Ÿ O botão Compartilhar permite o 
compartilhamento do link para 
download do app na playstore.

Ÿ O botão Sair encerra a sessão do 
usuário voltando para a tela de login.



ATUALIZANDO A LOCALIZAÇÃO

Ÿ Para atualizar a sua locação em 
tempo real, o usuário deve clicar no 
botão Atualizar Localização, 
localizado no canto superior direito 
da tela. O alnete na cor azul, que 
representa o usuário, indicará no 
mapa sua atual localização.

Ÿ Observação: a função 
Localização/GPS deve estar ativa no 
Smartphone para que o app consiga 
atualizar a localização.
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ESCOLHENDO O DESTINO

Ÿ O usuário pode escolher o destino da 
viagem de duas formas, uma é por 
meio do botão Escolher Destino e a 
outra é por meio da Caixa de 
Pesquisa.

Ÿ Pelo botão Escolher Destino, o usuário 
clica no botão uma vez e depois 
precisa marcar no mapa, clicando 
uma vez no ponto onde deseja ir e 
depois clica no botão VERIFICAR 
DESTINO para conrmação dos 
dados do destino.
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BOTÃO ESCOLHER 
DESTINO - EXEMPLO

Ÿ Na imagem 1, o usuário 
clicou na região do mapa 
para denir o destino.

Ÿ Na imagem 2, o usuário já  

clicou no botão Vericar 
Destino, onde ele pode 
visualizar o valor da corrida 
e o botão CHAMAR TÁXI, 
para realizar a requisição 
aos mototaxistas que 
estiverem disponíveis
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ESCOLHENDO O DESTINO

Ÿ Pela Caixa de Pesquisa, o usuário 
deve informar o endereço para o 
qual pretende ir, depois deve clicar 
no botão VERIFICAR DESTINO para 
conrmação dos dados do destino.

12

Bairro do Cristo, Castanhal



ESCOLHENDO O DESTINO

Ÿ Após ter informado o destino e 

clicado no botão Vericar Destino, 
esta tela mostra o valor da corrida e o 
botão CHAMAR TÁXI, para realizar a 
requisição aos mototaxistas que 
estiverem disponíveis.

 12



AGUARDANDO MOTORISTA

Ÿ Quando o usuário clica no botão 
para chamar o táxi, ele ca nesta tela 
aguardando algum motorista atender 
sua requisição.
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A CAMINHO DO DESTINO

Ÿ Nesta tela o usuário pode visualizar, 
em tempo real, sua viagem ao 
destino.
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