
TRANSPORTE 
NOTURNO DO 
CAMPUS

Guia de Orientação



PERÍODO 
EXPERIMENTAL

Gostarísmos de deixar claro que, diante 
de um novo serviço, que exige uma série 

de adaptações e organizaçôes do 
campus, faremos um período 

experimental do transporte e aos 
poucos tentaremos aprimorar e ampliar
o serviço de acordo com a capacidade 

dos recursos orçamentarios, humanos e 
materias do campus!

 
Para isso, contamos com a colaboração 

e compreensão de todos e todas!



MOTIVOS 

TEMPO DE DESLOCAMENTO
Muitos alunos trabalham e tem precisam retornar 
para suas casas com mais rapidez após as aulas.

HORÁRIOS E LINHAS
Observamos redução de horários e linhas 
disponíveis para nossos estudantes, 
principalmente após o horário comercial.

SEGURANÇA
Sistematicamente notificamos os órgãos
competentes sobre as dificuldades
apresentadas pelos alunos. Ainda assim
entendemos que seria necessário maior apoio
aos estudantes, principalmente do turno da
noite, para o deslocamento até os pontos de
ônibus.



MAS SÓ
TERÁ A
NOITE?

.

QUESTÕES ENVOLVIDAS
Apesar do nosso desejo ser disponibilizar o
transporte para todos e todas, temos que levar
em consideração o seguinte:
a) o veículo só tem 14 lugares;
b) dependemos de contratos para gasolina,
motoristas e manutenção do veículo;
c) a carga horária dos motoristas é limitada e
não pode passar das 22h.

NO MOMENTO, SIM!
Entendemos, junto com as representações
estudantis, que o turno da noite tem mais
dificuldades em relação aos pontos destacados
na página anterior.



ROTA

COMO VAI
FUNCIONAR?

1.

Ponto de ônibus atrás do estádio

PARADA 1

Ponto da parte baixa da rodoviária

PARADA 2 - A

Ponto de ônibus da parte de cima da 
rodoviária

PARADA 3 

Ponto de ônibus da Prefeitura.

PARADA 4 - B

Ponto em frente a Câmara dos Vereadores

PARADA 5-C

Ponto da Moderna (ao lado do Royal)

PARADA 6-D



COMO VAI
FUNCIONAR?

2. MAPA

 



VIAGENS, 
HORÁRIOS E 
CONDIÇÕES

Fila formada na 
calçada do portão
principal do 
campus

LOCAL DE
PARTIDA De segunda a

sexta, exceto 
quando a van 
estiver reservada 
para viagens 
programdas do 
campus. 

DIAS DE VIAGEM

19:30
20:00
20:30
21:00
21:15
21:30
21:45
Saídas com no 
mínimo de 10 
passageiros.

HORÁRIOS:

Só serão 
tranbsportados 
passageiros 
inscritos e
autorizados 
previamente, de 
acordo com o link 
a seguir -->

PASSAGEIROS



LINK DE INSCRIÇÃO

https://forms.gle/NoUsbHjYhzdexzdn8



1) Estaremos por um período testando a oferta
do serviço, então poderemos alterar as regras,
se necessário.

2) Você precisará anexar sua declaração de
matrícula e comprovante de residência na
inscrição.

3) Agende apenas os horários que você
realmente necessite do transporte e pense nos
demais colegas.

4) Sempre que houver mais solicitantes do que
vagas no transporte, daremos prioridade para:
- Residentes de outros municípios;
- Bairros mais distantes;
- Quem precisa atravessar o viaduto;
- Alunos e alunas trabalhadores;
- Alunas Mulheres

5) Quando tiverem vagas sobrando nas viagens,
os alunos em lista de espera (não sleecionados)
poderão utilizar o transporte.

 

PRECISAMOS QUE 
VOCÊ ESTEJA 
CIENTE QUE:



Após a análise das solicitações, o
campus irá fazer contato dando
retorno aos alunos, bem como as
informações complementarem que
forem necessárias para o acesso ao
serviço de transporte.

CONFIRMAÇÕES


