
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL

CADASTROS NOVOS -2014

(Estudantes que ainda não realizaram cadastro no Programa Passe Livre ou

que já o fizeram, mas ainda não entregaram a documentação na SMECD)

PASSO 1 – SOLICITAÇÃO DA CARTEIRA ESTUDANTIL: cada estudante 

deverá encaminhar a documentação para o devido órgão estudantil 

a fim de solicitar a confecção da carteirinha:

a) Estudantes de Ensino Fundamental, Médio ou Técnico – CARTEIRINHA DA 

UGES:

-      O estudante deverá solicitar a Carteira de Identificação Estudantil da UGES – União Gaúcha

dos Estudantes Secundaristas, acessando o site www.uges.org.br e realizando o cadastro no link

"CARTEIRA DA UGES";

-      Após recebimento de e-mail de confirmação do cadastro, deverá fazer o pagamento de uma

taxa  de  R$15,40 através  de  depósito  IDENTIFICADO no  BANRISUL,  Agência  0040,  Conta-

corrente 06.182559.0.9 e preencher a FICHA DE INSCRIÇÃO da UGES;

-      Documentos necessários:

- ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada –  o canhoto deverá ser destacado

para ser encaminhado à Secretaria de Educação juntamente com os documentos para o Passe Livre;

- comprovante do depósito identificado da taxa de R$15,40;

- uma foto 3x4;

- atestado de matrícula do ano/semestre corrente;

- cópia do documento de identidade.

Estes documentos deverão ser encaminhados diretamente para a UGES, através do e-

mail que o estudante receberá para confirmar o seu cadastro (deverá scanear os documentos)

ou para o endereço: 

Av. Desembargador André da Rocha, 216

Centro

Porto Alegre-RS. 

CEP: 90050-160

http://www.pmgv.rs.gov.br/documentos/Ficha_inscricao_UGES.pdf


b) Estudantes de Ensino Superior – CARTEIRINHA DA UEE:

-     O estudante deverá preencher e assinar a FICHA DE INSCRIÇÃO da UEE;

-   Fazer  o  pagamento  de  uma  taxa  de  R$15,40 através  de  depósito  IDENTIFICADO  no

BANRISUL, Agência 0835, conta corrente 0619686306;

-      Documentos necessários:

- ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada –  o canhoto deverá ser destacado

para ser encaminhado à Secretaria de Educação juntamente com os documentos para o Passe

Livre; 

- comprovante do depósito identificado da taxa de R$15,40;

- 01 foto 3×4; 

- atestado de matrícula do semestre corrente;

- cópia do comprovante de residência atual do estudante (até 3 meses). Caso não esteja em

seu nome, do pai ou da mãe, anexar cópia da identidade e declaração da pessoa em que

estiver o comprovante;

- cópia de documento de identidade e CPF.

Estes documentos deverão ser encaminhados diretamente para a UEE,  no endereço: 

Largo Jornalista Glênio Peres s/n

2° Pavimento Torreão 3

Porto Alegre - Centro

CEP: 90020-070 

PASSO 2 –  ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA O PASSE LIVRE NA 

SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO ATÉ O DIA 24/01/14:

-    FORMULÁRIO DO PASSE LIVRE   devidamente preenchido e assinado;

-    1 foto 3x4;

-    Canhoto da Ficha de Inscrição da Carteirinha de Estudante (UGES ou UEE);

-    Cópia do comprovante de renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio (para ser 

válido, o comprovante deve ser de acordo com o tipo de atividade, conforme explicitado no 

ANEXO II). Estudantes beneficiários do PROUNI não precisam apresentar o seu 

comprovante de renda;

http://www.pmgv.rs.gov.br/documentos/ANEXO_I_FORMULARIO_ESTUDANTE.rtf
http://www.pmgv.rs.gov.br/documentos/ANEXOII_COMPROVANTE_RENDA.pdf
http://www.pmgv.rs.gov.br/imagens/Formulario_UEE.jpg


-    Integrante do grupo familiar desempregado ou que não trabalha, a partir dos 18 anos, deverá 

fazer uma declaração com firma reconhecida em cartório informando que não trabalha e que não 

declara imposto de renda por ser isento, ou cópia da CTPS constando o nome e a página onde 

consta o último emprego e folha subsequente em branco;

-    Cópia do documento de identidade ou certidão de nascimento dos dependentes (até 18 

anos);

-    Registro de matrícula atualizado de instituição regular de ensino localizada em município 

diverso do município de residência do beneficiário;

-    Documento da instituição de ensino que comprove os dias de aula (semanais) do estudante;

-    Atestado de frequência do período letivo anterior, dispensado em caso de estudantes 

matriculados no primeiro semestre ou primeiro ano letivo;

-     Cópia do documento oficial de identificação do estudante;

-     Cópia do comprovante de residência atual do estudante. Caso não esteja em seu nome, do pai

ou da mãe, anexar cópia da identidade e declaração da pessoa cujo nome está no comprovante, 

informando que o estudante reside naquele endereço.

ATENÇÃO: para os documentos dos quais são solicitadas cópias, o estudante já deve 

trazer a cópia em mãos. A Secretaria não disponibilizará copiadora.

DÚVIDAS entrar em contato com a SMECD:

Fone: 3341-1600/ramal 207

E-mail: pmgvsmec@itake.com.br

http://www.uges.org.br/
http://www.uges.org.br/
http://www.uges.org.br/

