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Guia rápido de cotação e reserva de passagens usando o sistema WTS 
 

 

O sistema WTS é o sistema de cotação e reserva utilizado pela Agência Apolo Turismo e disponibilizado 

para uso dos solicitantes de passagens, previamente autorizados, mediante cadastro no âmbito da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, única e exclusivamente para consultas, cotação e reservas de voos. A análise das 

cotações e reservas deverá ser feita pelo servidor solicitante de passagens, formalmente designado, e 

obedecerá às orientações da legislação vigente, prezando sempre pelo princípio da economicidade e 

razoabilidade. 

As reservas deverão conter os dados pessoais do proposto e as informações do centro de custo. 

O solicitante de passagens é o responsável pela escolha do voo, respeitando sempre o interesse da 

Administração, as orientações legais e a qualidade laborativa do proposto.   
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Cadastro de Solicitante 
 

Para solicitar acesso ao sistema WTS, a Unidade responsável deverá enviar um e-mail para 

reservas.planejamento@ufjf.br solicitando cadastro no sistema e contendo os seguintes dados do 

servidor solicitante de passagens: 

NOME COMPLETO – 

E-MAIL – 

TELEFONE – 

UNIDADE - 

SIAPE -  

Ao ser realizado o cadastro, o servidor receberá no e-mail indicado o login e senha para acesso ao 

sistema (convite de acesso). A senha recebida deverá ser substituída, a critério do usuário, no primeiro 

acesso.  

Caso não receba o e-mail na caixa de entrada, orientamos que seja verificada a caixa de spam. 

Acesso ao Sistema 
 

O Acesso ao sistema se dará pelo link : www.wtscorporate.com.br/wtscorporate/login/ 

Entre com login e senha 
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Consulta Disponibilidade de Voos 
 

Para a consulta de disponibilidade de voos, há opção de se fazer a cotação de um só trecho IDA ou IDA 

E VOLTA juntos, para isso basta clicar na opção desejada.  

Na escolha da opção IDA E VOLTA o sistema disponibilizará a cotação de tarifa promocional de ida e 

retorno na mesma Cia aérea, porém, caso deseje realizar cotações não casadas, escolher a opção 

Combinar livremente, assim o sistema disponibilizará a preços para ida e retorno independente da Cia 

escolhida. É interessante verificar as duas opções, dada diferença de preços que podem ser praticadas 

na compra casada. De toda forma, a escolha da tarifa mais favorável deve ser feita seguindo as 

orientações da In 03/2015. 

Em seguida, preencha o campo ORIGEM e DESTINO (indicamos a seleção de todas as opções de 

aeroporto, salvo em caso de apresentação de justificativa plausível quanto à restrição para o trecho).  

Deixar marcado todas as companhias aéreas para que possam ser apresentadas todas as opções para 

o roteiro escolhido. O filtro para “somente tarifas com bagagem” só deverá ser utilizado no caso do 

amparo legal para a compra de bagagem despachada, conforme In 04/2017, ou seja, para viagens com 

mais de 2 pernoites fora da sede.  

Selecione BUSCAR POR PREÇOS.  

Serão apresentadas as cotações na ordem de preços para o roteiro escolhido.  
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Seleção da Cotação 
 

Para seleção da cotação siga os seguintes passos: 

Na tela inicial dos voos de IDA, selecionar no canto direito todos os voos, assim todas as opções serão 

selecionadas para encaminhar por e-mail ou salvar em pdf.  

Fazer o mesmo procedimento selecionando os todos voos de VOLTA. 

A visualização dos voos de ida e volta poderão ser alteradas no canto esquerdo no botão IDA e VOLTA.  
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Após selecionar todos os voos no canto direito, clique em Enviar por e-mail na parte inferior da página. 

 

 

 

Preencha com o e-mail para o qual deseja enviar a cotação. Há opção de enviar cópia para mais de um 

e-mail, caso deseje.  

Depois clique em ENVIAR, o sistema enviará a cotação para o e-mail. 

Também poderá ser selecionada a opção ver cotação, neste caso a cotação deverá ser salva em PDF 

para anexar posteriormente no SCDP. 

 

 

As cotações deverão ser anexadas OBRIGATÓRIAMENTE na PCDP em momento oportuno.  
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Criação de Reserva 
 

Para criar a reserva, os campos no canto esquerdo selecionados durante a realização da cotação 

deverão ser desmarcados, tanto para IDA quanto para VOLTA. Depois disso, deverá ser selecionado no 

canto direito o vôo escolhido. 

 

Neste momento o solicitante poderá escolher o tipo de tarifa de acordo com a necessidade da viagem 

e que melhor atenda ao interesse da Administração. Na hipótese com bagagem despachada, 

aparecerá o símbolo de uma mala na cor verde, caso contrário, será vermelho. Na lupa maior poderão 

ser consultadas todas as regras tarifárias aplicadas e tipo de tarifa da Cia escolhida. 

 

Após análise da melhor tarifa, de acordo com requisito legal, o solicitante deverá selecioná-la.  
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Faça o mesmo procedimento para o voo da VOLTA e clique em AVANÇAR. 

 

 

Caso a tarifa escolhida não permita despacho de bagagem, o sistema sempre mostrará aviso com essa 

informação, estando correta, clique em CONTINUAR. 

 

As cotações de IDA e VOLTA feitas em conjunto, apresentarão tarifa promocional para ida e volta na 

mesma Cia. Para as cotações e reservas em cias distintas, o proposto deverá clicar em combinação 

livre, neste caso a tarifa poderá sofrer alteração para maior. Cabe ao solicitante verificar o voo e tarifa 

mais adequados para a situação. 
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Após escolhidos os trechos, preencha os campos com os dados obrigatórios do proposto e clique em 

CRIAR para criar a reserva. 

 

Caso apareça a mensagem abaixo, favor ignorá-la clicando em OK. 

 

  

Neste momento, o solicitante deverá rolar a página até o final e efetuar a seleção do centro de custo 

de compra das passagens (informação obrigatória para o correto faturamento). 

Em seguida clicar em gravar informações.  Não clicar em aprovar ou solicitar aprovação, aprovações 

são feitas no SCDP. 

Sua reserva estará criada com as informações necessárias. Agora basta gerar um PDF ou enviá-la por e-

mail, para posteriormente anexa-la na PCDP. 

 



9 
 

 

Para encaminhar, clique no símbolo E-MAIL abaixo. 

 

 

Clique em ENVIAR E-MAIL. 

 

 

 

Preencha os dados do e-mail para o qual deseja enviar a reserva criada e clique em ENVIAR.  
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Após enviar o e-mail com a reserva, não é necessário mais nenhum comando no sistema WTS, dado 

que a emissão dos bilhetes é feita pela agência de viagens baseada nas informações inseridas e 

anexadas na PCDP. 

Fique atento! 

*O e-mail recebido com os dados da reserva/cotação deverá ser OBRIGATÓRIAMENTE anexado na 

PCDP correspondente. 

Consulta de Reservas efetuadas 
 

Para consultar uma reserva efetuada, vá ao painel esquerdo e clique em: Consultas>Minhas Reservas 

 

 

Escolha os filtros desejados e clique em BUSCAR. 

 

 

Clique no localizador para ter acesso à reserva. 
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Cancelamento de Reservas 
 

As reservas feitas por engano ou que por algum motivo não tenham previsão de compra deverão ser 

canceladas. Para caso de cancelamento, acesse a reserva, conforme demonstrado no passo anterior, 

siga até a caixa suspensa no canto inferior direito da página e clique em AÇÕES e em CANCELAR. 

 

 

Sua reserva será cancelada. 

Evite fazer reservas desnecessárias para evitar retrabalho e erro de emissão. Sempre cancelar a reserva feita 

por equívoco e que não tiver previsão de emissão.  

 

 

 

 

 


