


Histórico do transporte universitário 
em Carlos Barbosa 2013-2015 

2013: Início do transporte para Univates 
(Lajeado), turno manhã aproximadamente 10 
alunos, hoje (2015) conta com total 18 alunos. 



Histórico do transporte universitário 
em Carlos Barbosa 2013-2015 

2014: início de 2 linhas no interior: 
– Linha Dezenove; 
– Linha doze; 
– Alpinada; 
– Arcoverde; 
– Coblens; 
– São Rafael; 
– Cinco Baixo; 
– Cinco Alto; 
– São Sebastião de Castro. 
 

Não há mais necessidade de vir até o centro de Carlos Barbosa  
Tivemos aumento de 15% de alunos (2014 para 2015) 



Histórico do transporte universitário 
em Carlos Barbosa 2013-2015 

• 2015 abertura de edital para transporte para o SENAI-
Garibaldi turno manhã para todas as comunidades citadas. 
Já inicia com 16 alunos: 
– Linha Dezenove; 
– Linha doze; 
– Alpinada; 
– Arcoverde; 
– Coblens; 
– São Rafael; 
– Cinco Baixo; 
– Cinco Alto; 
– São Sebastião de Castro. 

 



Transporte universitário da micro região  

• Carlos Barbosa, além de cursos de graduação 
e pós-graduação em qualquer nível, tem o 
subsídio mais completo da região, pois 
engloba cursos técnicos, técnico-
profissionalizante, pré-vestibular e curso 
normal (magistério). 



Transporte Universitário no 
Plano Municipal de Educação 2015-2025 

• Meta 11 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Estratégia 11.2 

• Meta 12 – EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Estratégia 12.7 

• Meta 13 e 14 - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

Estratégia 13.2; 

Estratégia 14.2 
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AUMENTO DO NÚMERO DE ACADÊMICOS EM CARLOS BARBOSA 2013-2015 

Taxa de crescimento médio anual da população de Carlos Barbosa: 
1,6% (Fonte: IBGE) 

Taxa de crescimento médio anual  de universitário de Carlos Barbosa: 

2,2% 
Percentual da população barbosense  que utiliza o transporte 

universitário: 7,86% 



Transporte universitário da micro região  

• Percentual da população barbosense  que utiliza o 

transporte universitário subsidiado: 7,86% 
• Barão: 2,50% (Fonte: Sec. Mun. De Educação – 06 de abril de 2015) 

• Boa Vista do Sul: 2,45% (Fonte: Sec. Mun. De Educação – 06 de abril de 2015) 

• Garibaldi: 3,96% (Fonte: Sec. Mun. De Educação – 06 de abril de 2015) 

• Bento Gonçalves: sem subsídio (Fonte: Sec. Mun. De Educação – 06 de abril de 

2015) 

• Farroupilha: 1,66% (Stevan fone: 8419-3972) 



TAC - NOVO SISTEMA DO TRANSPORTE 
UNIVERSITÁRIO 

• Exigiu que a contratação do transporte 
universitário fosse licitada nos moldes da lei 
de licitações; 

• As associações, com o auxílio e estrutura do 
poder público,  licitaram o próprio serviço; 

 



Otimização do novo serviço de transporte 
universitário a partir de 2014 

• A Secretaria de Educação aproveitou e regrou algumas 
situações para aperfeiçoar o serviço, por exemplo, as 
empresas vencedoras do edital devem dispor de um 
sistema informatizado para que o aluno acesse e faça o seu 
próprio cadastro; 

• A confirmação da vaga para transporte se dá na entrega da 
documentação exigida; 

• A quantidade de veículos se dará em função da quantidade 
de alunos levando em conta a lotação dos veículos; 

• Não há liberdade para escolha de veículos e sim a 
obrigação de contratar pelo numero de alunos. 





Reembolso de passagens 

O aluno tem direito a duas passagens por semana 
equivalente a ida e volta para: 

• Porto Alegre; 

• Pelotas; 

• Rio Grande; 

• Passo Fundo; 

• Santa Maria; 

• Uruguaiana. 



ASSOCIAÇÕES DE UNIVERSITÁRIOS 
– ABASINOS – Associação dos Acadêmicos da Unisinos; 

– AEULBRA – Associação dos Estudantes Universitários da ULBRA; 

– ABEFAI – Associação Barbosense dos Estudantes da Faculdade de Integração; 

– AFEEVALE – Associação dos Universitários da FEEVALE; 

– ABEUCS – Associação barbosense dos Estudantes da UCS; 

– ACEC – Associação dos Estudantes Noturnos de Caxias do Sul; 

– ABEFCS – Associação dos Acadêmicos Estudantes em Farroupilha, Campus Oito 
e Serra Gaúcha; 

– AEICB – Associação dos Estudantes do Interior de Carlos Barbosa; 

– AUQCB – Associação dos Universitários do Quinto Distrito de Carlos Barbosa; 

– AACCB – Associação dos Acadêmicos Cenecistas de Carlos Barbosa; 

– ABE-CARVI – Associação dos Barbosenses Estudantes na UCS/CARVI; 

– ABEUN – Associação Barbosense dos Estudantes da Univates; 

– AACB – Associação dos Acadêmicos de Carlos Barbosa. 



ASSOCIAÇÕES DE UNIVERSITÁRIOS 
• Importante instrumento para a organização do ensino superior de 

Carlos Barbosa; 

• Não devem cair em descrédito e sim devem ser auxiliadas por todos 
os poderes de Carlos Barbosa; 

• Não são remuneradas por seu trabalho, serviço puramente 
voluntário; 

• O cidadão de Carlos Barbosa deve continuar estudando, quanto 
mais estudo, mais pensantes, melhor a qualidade de vida. 

• 78% da força de trabalho no Brasil não tem curso superior, nos 
Estados Unidos 50% (Zero Hora: 5 abr 2015) 

 



CADASTROS DOS ESTUDANTES E QUANTIDADE DIÁRIA 
DE ALUNOS 

Aluno se cadastra junto a Associação; 

É o responsável pelas informações prestadas; 

Utiliza o transporte de forma preliminar – 
carteirinha provisória, até entrega da 
documentação; 

Entregue os documentos, recebe carteirinha 
oficial que vale por um semestre. 

 



CADASTROS DOS ESTUDANTES E QUANTIDADE DIÁRIA 
DE ALUNOS 

Os cadastros efetuados pelos alunos nos 
sistemas disponibilizados, geram os relatórios 
com quantidade diária de usuários (nome, 
RG/CPF, telefone...); 

Pode haver diferença entre quantidade de 
alunos e cadastros entregues, pois vários 
desistem do curso e acabam não entregando a 
documentação; 

 



CADASTROS DOS ESTUDANTES E QUANTIDADE DIÁRIA 
DE ALUNOS 

Essas diferenças não são as apontadas pelo 
Vereador, e tampouco influenciaram em 
quantidade maior de veículos utilizados pelas 
associações; 

Os cadastros se encontram à disposição dos 
Vereadores na Secretaria de Educação; 



CADASTROS DOS ESTUDANTES E QUANTIDADE DIÁRIA 
DE ALUNOS 

IMPORTANTE 

 

•Transporte universitário = Fretamento especial 

•Para a empresa conseguir homologação da lista de 
passageiros junto aos órgãos competentes, é 
necessária a homologação das instituições de 
ensino, a fim de comprovar que todos os 
passageiros são estudantes devidamente 
matriculados. 

 



ROTEIRO “A”: ABEFAI – Fisul, SENAI e 
Teofânia 

        18h 25min           18h 35min     Sto. Antônio de Castro 



ROTEIRO “B”: ACEC Caxias do Sul 

        UCS                                UCS                        UCS 

FSG e cursos no centro da 
cidade 



ROTEIRO “C”: ABE-CARVI – Vespertino 
Bento Gonçalves 

16h 10min                   17h 30min                     



2008 – Bento Gonçalves 

22 alunos 



ROTEIRO “D”: ABE-CARVI – Noite - Bento Gonçalves 



ROTEIRO “E”: ABASINOS – São Leopoldo 



ROTEIRO “F”: AACB – Bento Gonçalves - manhã 



ROTEIRO “G”: AACB – Garibaldi - tarde 



ROTEIRO “H”: AACB – Bento Gonçalves – tarde  




