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Aos estudantes do Campus Guarulhos, 

Com cópia: Comando de Greve 

 

Prezados (as) estudantes do Campus Guarulhos, 

 

Ontem divulgamos nota com proposta final da Direção Acadêmica e da Reitoria. Através dela, 
os estudantes usuários do sistema EMTU, que não têm direito ao Novo Passe Estudantil 
Estadual, terão seu trajeto de transporte público subsidiado pela Unifesp no trajeto entre o 
campus e as estações Armênia ou Carrão, por meio de recarga do Cartão EMTU.  

A EMTU manterá as linhas e ônibus adicionais e parte dos trajetos sem paradas. 

Continuaremos as ações para acelerar a obtenção do cartão EMTU. 

Salientamos que esta é a proposta limite que responde à pauta dos transportes, não havendo 
outras possibilidades. Em havendo aceitação e votação pelo fim da greve, comunicaremos à 
EMTU e apresentaremos a data de início do serviço.  

 

COMO FUNCIONARÁ? 

A Unifesp subsidiará a recarga dos Cartões Bom Escolar – EMTU dos estudantes usuários do 
sistema EMTU, que não têm direito ao Novo Passe Estudantil Estadual (Passe Livre). Nós, 
Unifesp, faremos a recarga do cartão para uso do trajeto entre o campus e as estações 
Armênia ou Carrão, tal como acontecia com o Ponte Orca, mas agora em transporte Público.  

Mensalmente a Unifesp creditará o cartão entre as linhas que fazem o trajeto metrô - 
unidade (Campus Provisório e depois Pimentas), para cota de 44 viagens, ou, conforme a 
quantidade de dias úteis letivos no mês. 

O estudante poderá utilizar o cartão diretamente nos ônibus, sem necessidade de 
comparecimento às lojas ou utilização de totens. 

O controle de saldo do cartão é por viagem e não por crédito, ou seja, independente do 
saldo de créditos o cartão necessita de saldo de cota para utilização. Caso sobre algum 
crédito, ele será repassado automaticamente para o próximo mês. 
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Para isso, é imprescindível que o estudante possua o Cartão Bom Escolar. Caso ainda não 
tenha é necessário seguir o trâmite divulgado pela EMTU, disponível em 
http://www.emtu.sp.gov.br/passe/manual/BomEscolar2015.pdf. 

Os interessados deverão preencher ficha solicitando o benefício na Secretaria Acadêmica 
com o número de seu cartão (deverá ser entregue xerox dele ou trazer o original para 
conferência e exatidão de seu número).  

Os estudantes que recebem Auxílios PAPE (moradia, alimentação e/ou transporte) da 
Universidade deverão solicitar o Passe Livre Estadual, bem como os que declararam ser de 
baixa renda para a EMTU. Não serão concedidos a estes outro benefício. Faremos o 
cruzamento dos dados dos pedidos à EMTU, bem como dos estudantes que atendemos pelo 
PAPE. 

Além disso, lembramos que haverá inauguração, ainda em maio, do Corredor Metropolitano 
Guarulhos - São Paulo, com ampliação das principais linhas utilizadas pelos nossos 
estudantes, algumas delas serão expressas entre outras medidas já anunciadas por nós 
anteriormente. 

As melhorias serão acompanhadas por todos, para isso propusemos uma comissão para 
acompanhamento e, se necessário, negociaremos com a EMTU e a Prefeitura novamente. Há 
canal aberto com eles para dialogar. A volta às aulas é necessária para analisarmos o 
funcionamento e melhoramento do transporte. 

Ressaltamos que se trata da proposta final, a qual atende a principal reinvindicação da última 
pauta apresentada: gratuidade no transporte intermunicipal entre São Paulo e Guarulhos. 

Nossas possibilidades se esgotam com esta proposta. Em aceita, as atividades acadêmicas 
deverão ser retomadas imediatamente, com necessidade apenas de poucos dias para 
implantação das medidas. 

Seguimos dispostos ao diálogo e negociação e aguardamos posição final dos estudantes para 
providências. Estamos à disposição de todos para esclarecimentos. 

 

Sem mais, 

 

Profª Drª Soraya S. Smaili  

Reitora da Unifesp 

 

Prof. Dr. Daniel Arias Vazquez  

Diretor Acadêmico do Campus Guarulhos 


