
  

Esse tutorial é voltado para os estudantes do Instituto Federal de Brasília (IFB) de cursos com carga horária de 200 

horas ou mais que necessitam solicitar à Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB/DF) o passe estudantil 

para acesso gratuito aos transportes do Distrito Federal usados como meio de locomoção aos campi do IFB em que 

estão matriculados.

1. Acesse: https://mobilidade.brb.com.br/passelivre/ 

2. Clique em CARTÃO ESTUDANTIL 

 

3. Clique em CADASTRE-SE 

 

4. Insira o CPF e clique em PROSSEGUIR, conforme a seguir: 

 

TUTORIAL PARA SOLICITAR O PASSE ESTUDANTIL NO BRB 

MOBILIDADE 

https://mobilidade.brb.com.br/passelivre/


 

5. Será apresentada a descrição dos termos e da documentação. Leia e, ao final, clique em ESTOU 

CIENTE, CONTINUAR. 

 

6. Será apresentada uma tela para preenchimento de vários dados. Preencha as informações 

solicitadas no campo Dados do Estudante e Endereço Residencial.  

 

 

 



7. Preencha também as informações solicitadas em Dados Estudantis. Atenção para o preenchimento 

CORRETO da MATRÍCULA. Em INSTITUIÇÃO DE ENSINO, deve-se também ter ATENÇÃO para 

a escolha do CAMPUS correto. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



8. No campo MODALIDADE, os cursos são separados por níveis. 

 

 

9. Ao escolher a MODALIDADE, a aba CURSO será habilitada e apresentada a relação dos cursos 

da modalidade escolhida. Se seu curso não está sendo apresentado, certifique-se que escolheu a 

modalidade correta.  

 

 



10. Em SÉRIE/PERÍODO/ANO, deve-se selecionar o período do curso em que o aluno está matriculado  

 

11. Em DOCUMENTOS, você deverá realizar o upload de toda a documentação necessária. Poderão 
ser anexados até 20 arquivos com 5 MB cada e com as seguintes extensões: PDF, PNG, JPG, JPEG 
e GIF. 

 

São necessários os seguintes documentos: 

1. Foto no tamanho 3x4 colorida, nítida, recente, de frente e com fundo branco - o solicitante não 

deverá estar usando qualquer adereço que dificulte sua identificação; 

2. Carteira de identidade ou certidão de nascimento; 

3. Cadastro de pessoas físicas – CPF; 

4. Comprovante de endereço com emissão recente, assim considerado aquele emitido nos últimos 

três meses; 

5. Comprovante ou declaração de matrícula ou frequência devidamente carimbada e assinada 

pelo responsável da instituição de ensino, com data de emissão recente (até 30 dias), não 



serão aceitos boletos e contratos de prestação de serviços. Os comprovantes devem conter as 

seguintes informações: 

a. nome do aluno; 

b. modalidade de ensino (para as modalidades de ensino “Técnico, Superior Graduação e 

Superior Pós-Graduação” deve informar o nome do curso; 

c. curso ou série; 

d. período (matutino, vespertino, noturno ou integral). 

6. Para os alunos que realizam estágio obrigatório, a declaração a ser digitalizada deve estar 

carimbada e assinada pelo coordenador do estágio. A declaração deve conter as seguintes 

informações: 

a. dados do aluno: nome completo, CPF e dados da carteira de identidade; 
b. dados referentes ao estágio obrigatório: nome da Instituição em que o aluno realiza o 

estágio, período de sua realização(matutino, vespertino, noturno ou integral), duração 
(datas de início e fim), telefone, endereço para correspondência eletrônica (e-mail) e 
endereço comercial do local da Instituição. 

 
12. Após a inclusão da documentação, é necessário incluir um e-mail válido, pois será por meio desse 

e-mail que a Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB/DF) entrará em contato.   
Crie um LOGIN de acesso e SENHA para você entrar no sistema do BRB Mobilidade. Após, clique 
em FINALIZAR e aguarde resposta da SEMOB/DF. 
 

 

FIM 


