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1ª Reunião do Comitê de Controle da Qaulidade do Transporte Estudantil do 

Campus Ciências Agrárias - CCQTECCA. 

 
Data: 17/01/2013  

Local: Sala de reuniões da Reitoria 

Pauta: Transporte Estudantil Campus Ciências Agrárias 

 
Participantes:  

1. Marcelo Mousinho - PROAE 

2. Isabel Angelim - PROAE 

3. Clodoaldo da Silva Barbosa- EPTTC 

4.  Augusto de Souza - ATAPE  

5.  João Ferreira Junior – ATAPE 

6. Robisnayara N Barbosa – DA Zootecnia  

7. Victor Sanots Brito - DA Ciências Biológicas 

 

 

Encaminhamentos: 

 
1. A PROAE informará Coordenção do CCA sobre necessidade de “trânsito livre” 

pela EPTTC nesse campus visando a fiscalização do serviço prestado pela 

ATAPE. 

 

2. A EPTTC apresentará, o mais rápido possível, oficio à Univasf/PROAE 

constando  informações acerca da natureza do serviço oferecido pela ATAPE no 

CCA, bem como cópia do Decreto 029 que regula o transporte complementar. 

 

3. A ATAPE deve enviar a PROAE novo horário dos ônibus no CCA para 

publicização na página da PROAE. 

 

4. A PROAE comunicará a JOAFRA necessidade de alinhar seu horário com os 

novos horários da ATAPE, solicitando ainda que esta empresa informe seu 

roteiro em Juazeiro e se transporta outros pasageiros além dos estudantes da 

Univasf. 

 

5. A Univasf/PROAE manterá contato com a ANTT para fins de esclarecimentos 

sobre o serviço oferecido pela JOAFRA aos estudantes da Univasf/CCA. 

 

6. A PROAE deve monitorar atividade de registro pelos vigilantes da Univasf dos 

horários de chegada dos ônibus da ATAPE aos campi Petrolina e CCA, vez que 

os estudantes e a ATAPE alertam sobre possibilidade dos mesmos não estarem 

fazendo o registro adequadamente. 

 



7. A EPTTC e ATAPE informam que ainda este ano serão colocadas catracas 

eletrônicas nos ônibus da ATAPE, quando será adotado o sistema de cartão 

eletrônico pelos usuários. 

 

8. A ATAPE informa que não pretende ajustar a tarifa do transporte CCA em 

2013, exceto se hover aumento abusivo (mais de 3 ou 4 vezes) do valor do 

óleo diesel. Informando ainda que, a tarifa do transporte complementar foi 

ajustada para 1,80 reais em 2012, mas que esta tarifa, por decisão da 

ATAPE, não foi extensiva aos estudantes do CCA, sendo mantida a tarifa 

de 1,60 reais. 
 

9. A EPTTC informa que, conforme legislação municipal vigente, a ATAPE 

poderá transportar até 50% de passageiros em pé. O percentual de 50% é 

calculado a partir do número de assentos disponíveis no ônibus. 

 

10. Marcelo Mousinho sugere que sejam criados instrumentos virtuais ou não de 

identificação prévia da demanda de passageiros a fim de orientar a ATAPE 

sobre a quantidade de ônibus a ser disponibilizados diariamente ao CCA. 

 

11. A próxima reunião do CCQTECCA será dia 19/02/2013. 

 

 

 

 

 

 
Petrolina, 17 de janeiro de 2013. 


