
Manual
do Usuário



Seja muito bem-vindo!

Neste manual do usuário, vamos te passar algumas 
informações para facilitar a sua utilização. A HAPROJET 
é uma plataforma com fluxos simples e autoexplicativos!
Então vamos lá!

O primeiro passo é mandar uma mensagem para a 
CHATBOAT DA HAPROJET, através dos seguintes canais:

A Jenifer, nossa atendente virtual terá muito 
prazer em atendê-lo.

Vamos listar logo abaixo, as opções de 
atendimento que vai aparecer logo que você digitar 
qualquer mensagem de entrada, como por 
exemplo: oi ou olá...

Seja bem-vindo!

(65) 99928.1891
Chat do site: haprojet.com.br
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Para criação do seu LOGIN, solicite através do e-mail: 
cadastro@haprojet.com.br informando:

   Seu nome completo
 CPF

   Nome do Condomínio
   Quadra e Lote

Para criação do seu LOGIN do seu arquiteto e/ou 
engenheiro, informe no mesmo e-mail: 

   Nome completo
   CAU/ CREA

 CPF
E-mail
Telefone

Você receberá seu LOGIN e e-mail no prazo de até um 
dia útil com as informações e orientações de como 
criar e acompanhar seu processo.

1.Primeiro Acesso

Para recuperar seu LOGIN, solicite através do e-mail: 
cadastro@haprojet.com.br informando:

2.Recuperar Login

   Seu nome completo
E-mail de cadastro
CPF

Você receberá seu LOGIN recuperado por e-mail no 
prazo de até um dia útil com as informações para 
recuperar sua senha, caso não possua.



   Acessar o site: www.haprojet.com.br

   Clicar no ícone na parte superior da tela no lado direito    

   "ACESSE O SISTEMA"

   Pronto! Você está no portal da HAPROJET:

   Agora clique em: ESQUECI MINHA SENHA  

   Informe seu e-mail de cadastro e clique em

   "ENVIAR EMAIL"

Um link será enviado para o e-mail de cadastro para 
redefinir a sua senha de acesso.
OBS: Sua nova senha deverá ter no mínimo 06 
caracteres, sendo ao menos 01 numeral. Ao 
redefinir, acesse o sistema novamente informando o 
LOGIN e senha.

3.Recuperar Senha
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A HAPROJET é uma plataforma, podemos te auxiliar apenas 
com duvidas técnicas de utilização da ferramenta. 
Dúvidas do processo de aprovação, devem ser sanadas com 
a equipe de engenharia do Condomínio, através do 
CHAT da plataforma, no ícone MOSTRAR HISTÓRICO (ícone 
azul dentro do processo).

4.Dúvida do processo de aprovação

5.Arq/Eng - cadastrar novo processo
Enviar e-mail para cadastro@haprojet.com.br, informando 
seu nome completo e que já possui login e senha na 
plataforma e que deseja criar um novo processo:
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O proprietário e o arquiteto receberão um e-mail no prazo de 
até um dia útil informando que suas credenciais foram 
habilitadas na Quadra e Lote solicitado. Você deverá utilizar o 
mesmo Login e Senha e o proprietário receberá o Login e 
Senha para acessar seu processo na plataforma.

   Nome completo do Proprietário
   CPF do Proprietário

    Nome do Condomínio
   Quadra e Lote

A taxa de análise do processo e o nada consta do 
Condomínio deverão ser solicitados junto a 
administração do condomínio.

6.Solicitar taxa de análise e/ou
nada consta do condomínio

Para habilitar a funcionalidade de VINCULAR, 
INCLUIR e EXCLUIR usuário na plataforma, 
primeiramente o processo deve estar criado e o usuário 
pretendido ter cadastro na HAPROJET.
Feito isso, acesse a plataforma e na ABA 
INFORMAÇÕES GERAIS - PESSOAS
RELACIONADAS A OBRA - clique no ícone verde do lado 
direito – VINCULAR USUÁRIO.

7.7.Como vincular incluir e
excluir usuário
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8.Não recebi email da Haprojet

Verifique por gentileza sua caixa de SPAM ou CAIXA DE 
PROMOÇÕES. O e-mail da HAPROJET poderá ser 
identificado por naoresponda@haprojet.sydy.com.br. 
Observe também, se o prazo de 24horas para envio do LOGIN 
e Senha está excedido, caso não, por favor aguardar ou 
selecionar a "Opção 10 do CHATBOAT".

9.Solicitar Manual do Usuário
Verifique por gentileza sua caixa de SPAM ou CAIXA DE 
PROMOÇÕES. O e-mail da HAPROJET poderá ser 
identificado por naoresponda@haprojet.sydy.com.br. 
Observe também, se o prazo de 24horas para envio do LOGIN 
e Senha está excedido, caso não, por favor aguardar ou 
selecionar a "Opção 10 do CHATBOAT".

10.Falar com atendente
Pode nos contatar de segunda a sexta das 8h30 às 17h30, 
exceto em dias de feriados através de algum dos nossos 
canais de comunicação:
haprojet@haprojet.com.br 
(65) 3364-4456
Whatsapp (65) 99928-1891
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11.Comercial

Pode nos contatar de segunda a sexta das 8h30 às 17h30, 
exceto em dias de feriados, ou pelo e-mail 
haprojet@haprojet.com.br e pelos telefones:

Tel Fixo     (65) 3364-4456
Maria Luiza (65) 98111-0148 
Fernanda     (65) 99982-3435

12.Solicitar reanálise do processo



Pronto!
Agora vamos te passar
o passo a passo para
criar um processo
de aprovação de
projeto/obra:
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 Acessar o site: sistema.haprojet.com.br

Digite o LOGIN e a SENHA recebida pelo e-mail da HAPROJET

1

Clique no ícone do Condomínio 

OK! Agora você está logado na plataforma e já pode dar início na criação 
do seu processo de aprovação.

3

2
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Clique no MATERIAL DE APOIO no menu que fica do lado 
esquerdo da tela para ter acesso ao “Check-list” de documentos 
necessários para aprovação do seu projeto.

4

Agora, que você já teve acesso ao Check-list, já pode dar início ao 
cadastro do seu processo e a submissão dos documentos, clicando 
no menu – PROCESSOS – Clique no menu CADASTRAR

5
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Preencha todo o formulário, selecionando a RUA, QUADRA e LOTE 
(já vai aparecer para você selecionar as informações pré 
cadastradas), vai precisar também das informações: ÁREA A 
CONSTRUIR e NÚMERO DE PAVIMENTOS, depois clique em 
SALVAR.

6

A partir desse momento, Proprietário / Autor do seu projeto 
(arquiteto ou engenheiro) podem anexar os itens de check-list do 
processo, conforme solicita o item, um a um.

7
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Dentro de cada item do Check-list, vai aparecer a opção no canto 
superior direito “adicionar arquivo”, clicando neste ícone, é possível 
inserir o(s) arquivo(s) solicitado(s).

Clicando em “Comentários” também no canto superior direito, você 
tem a opção de adicionar um comentário referente ao item (caso 
queira mandar alguma mensagem do item para o analista). Feito 
isso, clicar no ícone “PROCESSO#” para voltar ao check-list.

8
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Após adicionar todos os itens do check-list do seu processo, finalize 
enviando seu processo ao analista do condomínio clicando em 
SUBMETER PARA ANÁLISE.

9

         Pronto! Seu processo foi cadastrado e seguirá para análise.

OBS1: Após submeter para análise, cada item do seu processo
vai ficar com uma tarja escrito: aguardando análise do item.

OBS2: Após a análise de cada item, se o analista aprovar vai 
aparecer uma tarja com o status de: APROVADO, mas se não, vai 
aparecer uma tarja escrito: REPROVADO, AGUARDANDO ENVIO DO 
ITEM.

Você já pode acompanhar todo o andamento do seu processo, acessando a 
plataforma e/ou através das notificações por e-mail da HAPROJET, que vai 
ocorrer sempre que houver andamento no seu processo. Fique atento!
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É possível fazer o download.

Clicando em QR Code:

Agora a próxima etapa é te mostrar como você consegue consultar todas 
as informações do seu processo que está tramitando dentro da plataforma 
e também realizar alterações e inclusões de documentos/informações.

Neste ícone, você tem acesso ao CHAT da plataforma (canal direto com o 
analista) e também é possível acompanhar toda a cronologia do 
andamento do seu processo, com informações bem detalhadas.

Clicando em Mostrar Histórico
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Nesta aba, ficam todas as informações cadastrais do seu processo:

   Área construída e o n° de pavimentos, caso seja necessário alterar.
   Book de documentos e projeto aprovados, para consulta e download.

Clicando em Informações Gerais:

Nesta aba é onde acontece todo o fluxo de aprovação do seu projeto/obra. 
O check-list a ser atendido vai ficando disponível conforme a etapa da 
obra, porém no Material de Apoio você pode ter acesso a todos os 
documentos necessários do início ao final.

Clicando em Fluxo de Aprovação:
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Nesta aba é possível visualizar na integra todas as possíveis não 
conformidades, emitidas pela equipe de fiscalização do condomínio, porém 
as mesmas também são enviadas por e-mail em tempo real.

Clicando em Não Conformidades:

Nesta aba ficam as liberações de prepostos, incluir ou excluir pessoas 
relacionadas a obra, como por exemplo: alterar Autor do Projeto e/ou 
Responsável Técnico, ou mesmo incluir um proprietário (cônjuge). Essa 
funcionalidade também pode ser feita através do APP da HAPROJET, 
através do LOGIN do proprietário cadastrado.

Clicando em Liberação de Usuário:

Nesta aba pode ser feito todas as liberações de prestadores de serviço. 
Essa funcionalidade também pode ser feita através do APP da HAPROJET, 
através do LOGIN do proprietário cadastrado.

Clicando em Liberação de Acesso:



65 99928.1891

65 3364.4456

haprojet@haprojet.com.br

haprojet.com.br




