BILHETE ÚNICO (SPTrans / Metrô / CPTM)
Renovação
Os alunos que já possuem o cadastro do bilhete escolar ativo, terão o seu cadastro automaticamente renovado
após a efetivação da rematrícula para o próximo semestre. Este procedimento perdurará até o último semestre
do curso que o aluno estiver matriculado, exceto para os alunos que solicitaram retorno aos estudos.

1ª Solicitação
O aluno deverá solicitar o cadastro na Central de Atendimento, mediante o preenchimento de formulário
específico.
Após o prazo de 15 dias, verificar se o cadastro encontra-se liberado pela SPtrans, acessando o site
http://www.sptrans.com.br/ na opção “Estudante” e “Acompanhe seu Pedido”. Caso haja algum problema com
o cadastro deverá entrar em contato com a Central de Atendimento do UNIFAI.
As solicitações e revalidações do Bilhete Escolar deverão ser feitas em um dos postos da SPtrans ou através da
internet http://www.sptrans.com.br/, de acordo com o procedimento divulgado no site.
As listas com a relação das carteirinhas disponíveis para retirada estarão afixadas no mural da Central de
Atendimento e no mural de informações do Espaço Cultural da Instituição.

EMTU (BOM ESCOLAR)
Renovação
O aluno que já possui o beneficio ativo deverá acessar o site http://www.emtu.sp.gov.br/passe no menu
“Revalidação”, imprimir e preencher o documento e pagar em qualquer agência bancária, não é necessário
entregar qualquer documentação na Central de Atendimento.

1ª Solicitação
Para requisição do cartão Bom Escolar, você deverá solicitar o seu cadastro na Central de Atendimento
do UNIFAI. Após o prazo de 5 dias úteis, acessar o site http://www.emtu.sp.gov.br/passe no menu “Requisição”
e imprimir o formulário vigente. Em seguida preencher a requisição, efetuar o pagamento da taxa em qualquer
agência bancária, anexar a documentação solicitada e entregar na Central de Atendimento.
A previsão para entrega após a solicitação é de 30 dias úteis.
As listas com a relação das carteirinhas disponíveis para retirada estarão afixadas no mural da Central de
Atendimento e no mural de informações do Espaço Cultural da Instituição.

