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Assunto: Funcionamento do Transporte de Apoio no Período de Férias 

  

Prezados (as)

 

COMUNICADO

 

O Núcleo de Transporte da Superintendência de Infraestrutura da Pró-Reitoria Administrativa;

 

CONSIDERANDO o Calendário Acadêmico da UFPel para o ano de 2019, que estabelece o fim
do semestre letivo em 23/12/2019;

CONSIDERANDO o Calendário Acadêmico da UFPel para o ano de 2020, que estabelece o
início do semestre letivo em 09/03/2020;

CONSIDERANDO as Portarias do Gabinete do Reitor nº 3242 e nº 3243, ambas de 10 de
dezembro de 2019, que tratam da adoção na UFPel do regime de Turno Único de Trabalho e da
determinação de pontos facultativos;

CONSIDERANDO o período de férias coletivas dos motoristas terceirizados da empresa
SULPORT, contrato 034/2017.

 

DETERMINA as seguintes alterações no Transporte de Apoio no período de 23 de dezembro de
2019 a 28 de fevereiro de 2020:

 

a) haverá descontinuidade das linhas ESEF, FAMED e Palma;

b) a execução da linha Anglo, através de um micro-ônibus com capacidade de 27 passageiros,
será nos seguintes horários:

7:15 / 08:00 - Saída da Rua XV de Novembro, esquina Rua Dom Pedro II  

Memorando-Circular 10 (0762129)         SEI 23110.046362/2019-13 / pg. 1



9:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:20 - Saída do Campus Anglo

c) a execução da linha Capão do Leão, através de dois ônibus com capacidade de 46
passageiros cada, será nos seguintes horários:

7:10/9:40/11:20/14:40 – Saída do Campus Anglo

8:50/10:30/13:50/15:40 – Saída do Campus Capão do Leão

                       

Informamos que a partir de 02 de março de 2020 ocorrerá o retorno às atividades regulares de
todas as linhas (ANGLO/FAMED/ESEF/CAPÃO DO LEÃO/PALMA), ora divulgada no portal da
UFPel e na página do NUTRANS https://wp.ufpel.edu.br/transporte/transporte-apoio/.

 

Quaisquer esclarecimentos ou demandas vinculadas à pauta do presente documento devem ser
encaminhados ao Núcleo de Transporte, até 20 de dezembro de 2019, através dos telefones
(53) 3272-1094/1051 ou pelo e-mail transporte@ufpel.edu.br, para análise.

 

Atenciosamente,

 

Renato Brasil Kourrowski
Superintendente de Infraestrutura

assinado eletronicamente

 

Documento assinado eletronicamente por RENATO BRASIL KOURROWSKI,
Superintendente, Superintendência de Infraestrutura, em 11/12/2019,
às 13:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0762129 e o código CRC 0F39865E.

Referência: Processo nº 23110.046362/2019-13 SEI nº 0762129
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