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COMUNICADO COMUNICADO 

SOLICITAÇÃO DE CADASTRO - PASSE ESCOLAR - EMTUSOLICITAÇÃO DE CADASTRO - PASSE ESCOLAR - EMTU

                     

Informamos abaixo os procedimentos para solicitar o cadastro/renovação de cadastro junto à EMTU para o ano de 2022.

 

1. Logar no SUAP e no Menu à esquerda escolher a opção ENSINO -> DADOS DO ALUNO.

2. Clicar na aba Requerimento e adicionar novo requerimento e escolher  “Assuntos Diversos”.

3. No Tipo de Requerimentos, escolher “Solicitação de Passe Escolar”.

4. Na descrição informar os seguintes dados:

     a) CPF

     b) Nome completo

     c) RG

     d) CEP

     e) Curso e Turno (matutino, vespertino, noturno ou integral)

     f) Previsão da Conclusão do Curso

    g) Opção: Meia tarifa ou Passe Livre. Obs.: Os alunos dos Cursos Integrados tem direito ao Passe Livre junto à EMTU, não precisando informar a opção.

5. Na próxima tela anexar o formulário "Passe Escolar" disponível em https://drive.ifsp.edu.br/s/Telw2fiYl0dDG9n 

6. A autorização e o RG do responsável é obrigatório somente para menores de 18 anos.

7. Fechar a janela do Requerimento e o mesmo será encaminhado pelo sistema à CRA.

  

 

A solicitação deverá ser encaminhada somente após o dia 10/01/2022. O prazo para a Instituição cadastrar o estudante é de até 2 dias úteis.

Após esse prazo o aluno deverá entrar no site emtu.sp.gov.br e clicar em Passe Escolar. Na próxima tela, clicar em Estudantes e Professores. Escolher a localização "Região

Metropolitana da Baixada Santista" no mapa. Clique em REQUISITE AQUI e informe os dados solicitados. 

Para envio da Declaração de Matrícula, o aluno deverá emitir a Declaração de Matrícula através do SUAP, clicando sobre a sua foto e no canto superior direito o sistema irá habilitar um

botão Documentos. Dentre os documentos disponíveis, a Declaração de Matrícula poderá ser emitida.

 

Importante:

Os alunos da Educação Básica possuem gratuidade no transporte metropolitano, não sendo necessário comprovar renda percapita menor que 1,5 à EMTU. 

Os alunos dos demais cursos que optarem pelo Passe Livre deverão comprar junto à EMTU a condição de renda percapita menor que 1,5 EMTU.

A EMTU não permite o cadastro de estudantes que residam no mesmo município da Instituição de Ensino.

Para maiores informações acesse  https://www.emtu.sp.gov.br/passe/direito.htm

 

Link para o calendário 2022 - EMTU - https://www.emtu.sp.gov.br/passe/index.htm?regiao=255

 

Para cadastro junto as empresas que não fazem parte da EMTU, o aluno deverá verificar o período para cadastro e os documentos necessários junto à Empresa de Transporte para

realização do cadastro.
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