
 
  

1 
 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus São Paulo 

 
Regimento Interno da Comissão de Transportes para Estágios curriculares dos 

Estudantes do Campus São Paulo 
 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E CONSTITUIÇÃO 

Artigo 1º - A Comissão de Transportes para Estágios dos Estudantes do Campus São Paulo é uma comissão 
assessora da Diretoria do Campus São Paulo, de caráter consultivo, constituída com o objetivo de orientar 
e assistir a Direção do Campus São Paulo nas questões relativas ao apoio para o deslocamento de alunos 
dos cursos de graduação do Campus São Paulo, por meio de transporte coletivo, para serviços de saúde 
externos ao Hospital Universitário, visando ao desenvolvimento de atividades curriculares obrigatórias – 
visitas técnicas e estágios.  
 
 
CAPÍTULO II - DA COMPETÊNCIA DA COMISSÃO 
 
Artigo 2º - A Comissão de Transportes para Estágios dos Estudantes do Campus São Paulo tem como 
atribuições: 
 

I. Elaborar o edital de concessão de crédito de transporte público para deslocamento para campos 
de estágios curriculares e visitas técnicas. 

II. Gerir o processo seletivo, contemplando as etapas de levantamento de necessidades dos 
estudantes, consulta à secretaria acadêmica para confirmação do total de dias e campos de 
estágios a serem cumpridos na unidade curricular, análise e deliberação de recursos interpostos e 
divulgação dos resultados; 

III. Cadastrar os estudantes na base de dados da operadora do sistema de transportes. 
IV. Solicitar o pagamento de título da operadora de sistema de transporte junto à administração do 

campus. 
V. Propor critérios para concessão de créditos de transporte para apoio às atividades curriculares 

obrigatórias – visitas técnicas e estágios.  
VI. Promover a divulgação dos editais para a comunidade discente. 

VII. Divulgar as atividades desta Comissão junto aos órgãos colegiados do Campus São Paulo e suas 
unidades universitárias, EPE e EPM, sempre que solicitado; 

VIII. Elaborar e manter atualizado manual de procedimentos de aquisição de créditos de transportes, 
incluindo descrição das etapas administrativas envolvidas na execução. 

IX. Reunir-se periodicamente para execução de suas atribuições, conforme as necessidades 
relacionadas às atividades acadêmicas dos cursos de graduação do campus São Paulo. 

 
 
CAPÍTULO III - DA COMPOSIÇÃO 
 
Artigo 3º - A Comissão de Transportes para Estágios dos Estudantes do Campus São Paulo é composta por: 
 

I. 1 (um) representante docente indicado pela Diretoria do Campus São Paulo, que será o 
coordenador; 

II. 1 (um) representante docente do curso de Enfermagem; 
III. 1 (um) representante docente do curso de Fonoaudiologia; 
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IV. 1 (um) representante docente do curso de Medicina; 
V. 1 (um) representante do Núcleo de Apoio ao Estudante; 

VI. 1 (um) representante da Diretoria do campus São Paulo; 
VII. 1 (um) representante da secretaria acadêmica de cada unidade universitária; 

VIII. 1 (um) representante discente do curso de Enfermagem; 
IX. 1 (um) representante discente do curso de Fonoaudiologia; 
X. 1 (um) representante discente do curso de Medicina. 

 
§ 1º a indicação da representação discente caberá às entidades representativas oficialmente credenciadas 
na instituição.  
§ 2° A indicação da representação docente caberá à coordenação de curso. 
§ 3° Todas as representações deverão ter suplente. 

CAPÍTULO IV – DAS DIRETRIZES DE TRABALHO 

Artigo 5º - As seguintes diretrizes serão consideradas para desenvolvimento do trabalho da Comissão: 
I. Considerar as atividades curriculares obrigatórias em serviços de saúde externos ao Hospital 

Universitário – visitas técnicas e estágios, conforme projetos políticos pedagógicos dos cursos de 
graduação do campus são Paulo; 

II. Considerar o orçamento anual do campus São Paulo na propositura dos critérios para concessão de 
créditos de transporte;  

III. Atender os critérios para concessão de créditos de transporte aprovados pelo Conselho de Campus 
São Paulo. 

IV. Considerar a legislação vigente das operadoras de transporte e normativas institucionais para 
concessão de créditos para transporte de estudantes. 

Artigo 6º - A comissão poderá contar com apoio técnico para execução de suas atribuições, sempre que 
necessário. 

 
CAPÍTULO V - DAS RESPONSABILIDADES 
 
Artigo 7º - Compete ao Coordenador: 

I. Convocar e presidir as reuniões da Comissão; 
II. Definir a pauta das reuniões; 

III. Propor cronograma de realização de editais de concessão de créditos anualmente, conforme 
demandas das áreas acadêmicas; 

IV. Fazer a interlocução da Comissão com a Diretoria do Campus São Paulo; 
V. Cumprir e fazer cumprir este regimento por todos os demais membros da Comissão. 

 
Artigo 8º - Compete ao Vice Coordenador substituir o Coordenador da Comissão em seus impedimentos e 
ausências. 
Parágrafo único – O vice coordenador será indicado entre os representantes docentes da comissão. 
 
Artigo 9º - O mandato de todos os membros será de 2 anos, permitida uma recondução. 
Parágrafo único – Em cada mandato deverá permanecer no mínimo 1 (um) membro participante do 
mandato anterior dentre os membros servidores. 
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Artigo 10º - Na ocorrência de eventual vacância ao longo do mandato de um membro, este poderá ser 
substituído pela indicação de um novo membro por quem de direito. 
 
CAPÍTULO V - DAS REUNIÕES DA COMISSÃO 
 
Artigo 11º - A Comissão se reunirá sempre que convocada pelo Coordenador ou vice coordenador;  
I. Serão realizadas 6 reuniões ordinárias por ano; 
II. A convocação das reuniões será feita por meio eletrônico, com pelo menos 48 horas de antecedência; 
III.  A convocação de reuniões extraordinárias poderá ocorrer em prazo menor; 

 
Artigo 12º - As reuniões da Comissão deverão acontecer com quórum mínimo formado por 50% (cinquenta 
por cento) mais um de seus representantes. 
§ 1 - A ata da reunião será elaborada por secretário ou poderá ser atribuída a um membro da Comissão 
dentre os participantes presentes desde o início de cada reunião. 
 
Artigo 13º - As deliberações da Comissão serão decididas por maioria simples dos membros presentes na 
reunião, cabendo ao Coordenador ou, na sua ausência, o Vice Coordenador, o voto de desempate. 
 
Artigo 14º - Este regimento entrará em vigor quando de sua aprovação pelo Conselho do Campus São Paulo. 
 
 
 


