
NOME DO CURSO:

TÉRMINO DO CURSO: _____/_____/________

INÍCIO DO CURSO: ______/______/_________

TÉRMINO DO CURSO: _____/_____/________

NOME DO CURSO:

A frequência letiva desse curso é de _______ ( ) dias por semana. Com

aulas ( ) Seg ( ) Ter ( ) Qua ( ) Qui ( ) Sex ( ) Sab. Excluídos os dias e horas

destinados à realização de estágios.

HORAS DE CARGA HORÁRIA TOTAL

HORAS DE CARGA HORÁRIA LETIVA

HORAS DE CARGA HORÁRIA LETIVA

HORAS DE CARGA HORÁRIA ESTÁGIO

INÍCIO DO CURSO: ______/______/_________
NOME DO CURSO:

A frequência letiva desse curso é de _______ ( ) dias por semana. Com

aulas ( ) Seg ( ) Ter ( ) Qua ( ) Qui ( ) Sex ( ) Sab. Excluídos os dias e horas

destinados à realização de estágios.

A frequência letiva desse curso é de _______ ( ) dias por semana. Com

aulas ( ) Seg ( ) Ter ( ) Qua ( ) Qui ( ) Sex ( ) Sab. Excluídos os dias e horas

destinados à realização de estágios.

HORAS DE CARGA HORÁRIA TOTAL

 SOLICITAÇÃO  DE  ALTERAÇÃO  DA  QUANTIDADE  DE  COTAS                               
CÓDIGO SPTRANS:NOME DA INSTITUIÇÃO:

INÍCIO DO CURSO: ______/______/_________

TÉRMINO DO CURSO: _____/_____/________

HORAS DE CARGA HORÁRIA TOTAL

HORAS DE CARGA HORÁRIA LETIVA

HORAS DE CARGA HORÁRIA ESTÁGIO

3) Para efeito de cadastramento no Sistema de Bilhete Único Escolar o curso precisa ter uma duração mínima de 1 semestre (seis meses).

São Paulo,  _____/_____/_______. 

5) As alterações na estrutura dos cursos devem ser comunicadas oficialmente à SPTrans, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de implantação. Caso a

alteração na quantidade de cotas seja aprovada, o início se dará a partir do 1º dia do mês subsequente à alteração. 

EU, ________________________________________________________________________________ Diretor(a) dessa Instituição de Ensino, DECLARO que todas as

informações pertinentes ao(s) curso(s) aqui prestadas são verdadeiras, e assumo a presponsabilidade por quaisquer prejuízos causados ao Sistema de Transporte

Coletivo Urbano, em virtude da concessão indevida do benefício baseada nessas declarações, bem como aqueles causados em virtude do envio de cadastros

irregulares visando obter o benefício para pessoas que não possuem os requisitos necessários. Comprometendo-me a ressarcir os valores relativos às utilizações

indevidas. 

ASSINATURA E CARIMBO DO DIRETOR:

RECONHECER FIRMA DA ASSINATURA:

ATENÇÃO:

1) De acordo com a legislação vigente, a utilização do benefício é restrita ao percurso de ida e volta entre a residência do estudante e a Instituição de Ensino.

2) Não serão concedidas cotas de 1/2 passagem ou de Gratuidade nos períodos destinados à realização de estágios.

4) As cotas de 1/2 passagem ou de Gratuidade para os cursos são estabelecidas com base na quantidade de dias letivos, que são aqueles em que o estudante

comparece à Instituição de Ensino onde está matriculado para frequentar disciplinas ministradas em sala de aula, com frequência obrigatória.

INÍCIO DO CURSO: ______/______/_________

TÉRMINO DO CURSO: _____/_____/________

NOME DO CURSO:

A frequência letiva desse curso é de _______ ( ) dias por semana. Com

aulas ( ) Seg ( ) Ter ( ) Qua ( ) Qui ( ) Sex ( ) Sab. Excluídos os dias e horas

destinados à realização de estágios.

HORAS DE CARGA HORÁRIA TOTAL

HORAS DE CARGA HORÁRIA LETIVA

HORAS DE CARGA HORÁRIA ESTÁGIO

destinados à realização de estágios.
HORAS DE CARGA HORÁRIA ESTÁGIO



       


