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Carteira de Estudante 2013: Etufor inicia solicitação para todos os alunos a
partir desta segunda (14)
Notícias Diversas
Enviado por: BAB
Enviado em: 14/01/2013 13:10:00

A partir desta segunda-feira (14), todos os alunos da rede pública e particular de ensino podem
solicitar a nova carteira estudantil pela internet.
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O procedimento é simples e garante maior comodidade aos estudantes, que não precisam se
deslocar até a sede da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) para realizar o
requerimento.
Os interessados em garantir a meia passagem no transporte público da cidade devem acessar o site
da Etufor (www.fortaleza.ce.gov.br/etufor) e preencher os dados corretamente. Em seguida, é
necessário imprimir o comprovante de solicitação, anexar a documentação exigida e entregar na
instituição de ensino. No caso dos alunos das escolas e universidades privadas, também será
emitido um boleto com as taxas de confecção do documento para ser pago nas agências lotéricas.
As carteiras da rede pública serão custeadas pela Prefeitura de Fortaleza. Já os estudantes da rede
particular devem pagar pelo documento, que custa R$ 13,00 (escolas), R$ 14,00 (Unifor) e R$ 15,00
(demais universidades). A expectativa da Etufor é entregar um total de 580 mil carteiras este ano.
O prazo de validade das novas carteiras iniciará no dia primeiro de maio. A partir dessa data, os
documentos serão desbloqueados automaticamente nos próprios validadores dos coletivos. Apenas
os alunos que estão solicitando o documento pela primeira vez já vão poder utilizá-lo nos ônibus e
vans urbanos assim que receber.
Confirmação de matrículas
Para que as carteiras sejam entregues aos alunos, é imprescindível que as diretorias das
instituições de ensino realizem a confirmação da matrícula dos estudantes que estão regularmente
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matriculados no ano letivo de 2013 através do site da Etufor.
Os estudantes só terão o direito à meia passagem no transporte público assegurado após matrícula
devidamente confirmada.
Fonte: ETUFOR
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