
FUNDAMENTAÇÃO
	 Durante	 todo	ano	de	2009,	 se-
gundo	 dados	 fornecidos	 pela	 Em-
presa	Portoalegrense	de	Transporte	
Coletivo	(EPTC),	os	alunos	da	UFRGS	
gastaram	mais	de	R$	130	mil	com	a	
confecção	do	cartão	TRI.	Deste	mon-
tante,	 cerca	de	dois	 terços	da	arre-
cadação	 (R$	 90	 mil)	 acabaram	 no	
caixa	do	DCE.	O	outro	terço,	 (R$	30	
mil),	ficou	repartido	entre	Diretórios	
e	Centros	Acadêmicos	da	universidade	e	intermediadores.

	 Um	dos	fatores	que	embasa	a	seguinte	proposta	do	DCE	é	a	preocupa-
ção	que	temos	com	a	redistribuição	dos	valores	obtidos	com	este	serviço.	
Observa-se	que	os	DAs	menores	e	mais	frágeis	não	possuem	condições	de	
operacionalizar	a	confecção	das	carteirinhas,	 logo,	ficando	sem	este	meio	
que	geralmente	é	usado	por	entidades	estudantis	para	garantir	seu	funcio-
namento.

	 Essa	proposta	visa,	também,	reforçar	as	bases	do	movimento	estudan-
til,	dando	maior	oportunidade	para	que	os	alunos	da	UFRGS	possam	gerir	
de	forma	independente	suas	entidades	de	representação.	Sabemos	da	pre-
ocupação	das	entidades	de		uma	eventual	maior	centralização	da	confecção	
do	cartão	TRI	possa	interferir	na	sua	independência.	Entretanto,	este	tipo	de	
prática	não	condiz	com	o	que	a	atual	gestão	DCE	LIVRE	acredita,	por	 ser	
algo	que	é		totalmente	oposto	aos	valores	que	pregamos	nesta	gestão.	Por	
isso,	haverá	contrato	entre	as	partes	para	que	exista	segurança	de	que	este	
serviço	serve,	única	e	exclusivamente,	para	otimizar	o	sistema	desonerando	
os	alunos.	Ademais,	serão	previstas	sanções	penais	para	qualquer	uma	das	
partes	que	utilizar	este	sistema	cujo	o		fim		não	seja	este.		

FIB DIGITAL
	 Até	o	fim	de	março,	o	DCE	implantará	o	sistema	de	
emissão	digital	da	Ficha	de	Inscrição	de	Beneficiário	(FIB),	
documento	necessário	para	solicitação	do	TRI.	Neste	sis-
tema,	o	aluno	preencherá	a	FIBD	em	qualquer	compu-
tador	com	acesso	à	Internet.	Ele	vai	imprimir	e	levar	esta	
ficha	aos	seu	DA,	CA,	ou	DCE	para	encaminhamento	jun-
to	a	EPTC.	Este	modelo	gera	grandes	vantagens,	com	pe-
queno	ônus	ao	aluno	de	imprimir	uma	folha.

	 Mas	esse	pequeno	incômodo	aos	alunos	será	tem-
porário:	é	que	no	momento,	DCE	não	dispõe	de		meios	
para	colocar	a	todos	os	alunos	um	modo	fácil	de	acesso	à	
impressão	gratuita	da	FIB	em	todos	os	campis	da	UFRGS.	
Por	enquanto,	esse	serviço	será	prestado	gratuitamente	
na	sede	do	DCE.	Entretanto,	a	intenção	do	DCE	é	desen-
volver	parcerias	para	que	este	serviço	esteja	disponível	a	

todos	os	alunos,	sem	que	haja	
a	necessidade	de	ter	que	com-
parecer	 a	 sede	 do	 DCE,	 seja	
por	 meio	 da	 informatização	
dos	DA/CAs	 em	parceria	 com	
SAE,	ou	até	mesmo	bibliotecas	
da	 universidade.	 Mesmo	 para	
aqueles	que	terão	de	recorrer	a	
algum	serviço	pago	de	impres-
são,	devemos	lembrar	que	este	
sistema	 será	 um	 dos	 maiores	
responsáveis	 pela	 queda	 do	
preço	de	R$9	para	R$3.



AOS 
ALUNOS

	 Inicialmente	queremos	ressaltar	que	ainda	não	há	data	formal	para	o	início	do	processo	de	
confecção	de	carteirinhas.	O	fato	ocorre	pela	EPTC	estar	julgando	desde	o	inicio	de	janeiro	o	pro-
cesso	de	cadastro	de	nossa	entidade.	Normalmente	este	procedimento	é	rápido,	entretanto,	no	
nosso	caso	é	deveras	delicado	devido	a	falta	de	prestação	de	contas	ou	mesmo	de	qualquer	do-
cumentação	entre	2007	e	2009.	Sabemos	o	quão	danosa	é	essa	demora	para	os	alunos	aos	quais	
representamos	e	esperamos	da	forma	mais	imediata	resolver	este	empecilho.	Cabe	ressaltar,	que	
estamos	utilizando	de	todos	os	métodos	legais	para	agilizar	o	processo	junto	a	EPTC.	Desde	já	pe-
dimos	desculpas	pelo	transtorno	e	ressaltamos	que	quem	se	apresentar	na	UEE	(2°	andar	do	Mer-
cado	Público)	como	estudante	da	UFRGS	irá	pagar	apenas	R$	3	pela	confecção	de	sua	carteira.

AOS DAs/CAs
Parcerias com DAs/CAs
#Custo	por	cartão	para	o	DA:	R$	1,00
#O	DA/CA	pode	fazer	carterinha	apenas	dos	seus	
representados;
#O	DA/CA	pode	cobrar	o	valor	que	bem	entender
#O	DA/CA	pode	ter	registro	próprio	junto	a	EPTC	ou	
utilizar	o	registro	do	DCE
#Caso	o	DA/CA	tenha	registro	próprio	o	DCE	pode	
ou	não	se	responsabilizar	pela	confecção	do	adesivo	
específico	da	carterinha,	ficando	aberto	para	acordo.

Documentação:
Entregar	no	DCE	diariamente	durante	o	início	de	se-
mestres	e	a	cada	2	dias	durante	o	resto	do	ano.	Ca-
bendo	sempre	ajustes	para	melhorar	o	sistema.
-	DAs/CAs Campus Centro:	Sede	do	DCE	Centro
-	DAs/CAs Campus Saúde:	Sede	do	DCE	Saúde

-	DAs Campus Olímpico:	a	acertar
-	DAs/CAs Campus Agronomia:	a	acertar
-	DAs/CAs Campus do Vale:	Sede	do	DCE	Vale

	 Aos	DAs/CAs	que	se	sentirem	prejudicados	pelo	
projeto,	poderão	solicitar	reunião	com	a	diretoría	exe-
cutiva	do	DCE.	Serão	desenvolvidos	projetos	conjun-
tos	sempre	na	tentativa	de	minimizar	qualquer	dano	
gerado	ao	DAs	e	CAs	devido	a	propostas.

	 Haverá	uma	revisão trimestral	do	valor	do	repas-
se	por	aluno	do	DA/CA	que	emitir	a	carteirinha	junto	
ao	DCE,	nunca	podendo	estar	abaixo	de	R$0,50	po-
dendo	chegar	a	repasse	de	R$2,50,	dependendo	das	
condições	financeiras	do	DCE.	O	objetivo	da	gestão	
é	que	o	DCE	esteja	fincanceiramente	independente	
dos	recursos	obtidos	por	este	serviço,	e	que	a	totalida-
de	desses	recursos	seja	direcionados	aos	DAs	e	CAs.	
Devido	a	situação	de	descalabro	administrativo	finan-
ceiro	que	assumimos	a	entidade,	ainda	não	é	possivel	
aplicar	esta	medida	imediatamente.	

VALOR
DO
CARTÃO
Custo:	R$3,00
Destes,	no	mínimo,	o	valor	de	
R$0,50	 por	 carteirinha,	 será	
enviado	 ao	 DA/CA	 do	 cur-
so	do	aluno,	ficando	o	envio	
deste	 valor	 condicionado	 a	
acordo	firmado	entre	a	enti-
dade	estudantil	e	o	DCE.	



PARA FAZER SEU CARTÃO
Renovação
Fez o cartão antes

1° vIa
nunca fez o cartão

2° vIa
Perdeu o cartão¹

necessário

apenas se completou 18  
anos em 2009

necessário

necessário
R$ 3,00

necessário

5 dias úteis

necessário necessário

necessário necessário

necessário
necessário necessário

necessário necessário

necessário necessário

R$ 3,00 R$ 8,25²

necessário

10 dias úteis 10 dias úteis

Documentos que vocÊ PRecIsa 
PaRa emItIR o seu caRtão tRI

¹ É necessário cancelar o cartão, antes de fazer a solicitação de sua 2ª via.
² A diferença de valores refere-se à taxa da EPTC para emissão de 2ª via.
³ Para cancelar o Cartão TRI ligue para 3027-9959 ou vá à Rua Uruguai, 45 (Posto 1 de passagens escolares).
ObsERvAçãO: os créditos adquiridos em 2009 não perderão sua validade; porém, a recarga só será possível após a renovação, conforme o disposto acima.

Alunos Com 
CArênCiA:	
Comprovado	o	benefí-
cio	o	aluno	não	pagará	
nada	 pelo	 serviço	 do	
DCE,	 restando	 apenas	
possíveis	 taxas	 cobra-
das	pela	EPTC	quando	
da	2°	via	do	cartão.

Alunos 
EstrAngEiros:	
É	necessário	a	apresen-
tação	do	Registro	Nacio-
nal	de	Estrangeiro	(RNE),	
além	 dos	 outros	 docu-
mentos,	 ao	 lado	 colo-
cados,	para	emissão	do	
cartão.

Casos
Especiais

ContAto E DÚViDAs

Preencher a Ficha de Inscrição de Beneficiário (FIB), 
disponível no Dce

cópia de documento de identidade

Foto 3x4

cópia do comprovante de residência

cópia do cPF próprio (+ de 18 anos) ou do responsável

comprovante de matrícula na uFRGs
cópia do cartão tRI

valor da taxa

Levar o cartão ao Dce para colocação de adesivo

cancelamento do cartão antigo

Prazo de retirada do cartão Escreva um mail para 
dce@ufrgs.br para 
esclarecimentos e 
dúvidas sobre  o  projeto.


