
 
 

 

ANEXO 2 

ORIENTAÇÕES PARA RECEBIMENTO DE PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL 

(conforme recebido através de informações pelos fones: 39017521 / 39017542-

Metroplan/UEE) 

A Declaração de Não Recebimento de Passe Livre Intermunicipal, deverá estar 

acompanhada do protocolo de solicitação do mesmo, bem como de sua negativa, em 

documento legal da Metroplan ou União Estadual de Estudantil (UEE) ou prefeitura e/ou 

órgão responsável no município. 

 

§ como solicitar o passe livre estudantil: 

Quem tem direito: estudantes de ensino superior que comprovarem renda mensal de até 1,5 

salário mínimo por pessoa da família, e que residem em uma cidade e estudem em outra. 

Estudantes cadastrados terão direito a duas passagens gratuitas em dias de aula, para 
deslocamento intermunicipal. 

Para ter a isenção da passagem, o/a estudante deve procurar as entidades estudantis (União 

Gaúcha dos Estudantes (UGES) e União Estadual dos Estudantes (UEE) que representam os 

alunos/as matriculados/as em instituições regulares de ensino. A legislação beneficia os/as 

estudantes com renda per capita de 1,5 salário mínimo e que residem em uma cidade e estudam 

em outra. Para ter direito ao benefício de duas passagens gratuitas por dia, os/as estudantes terão 

que comprovar frequência nas instituições de ensino. 

 

Passe Livre Estudantil 

Av. Mauá, 837- Centro-Poa 

Estudantes Poa, Região Metropolitana e Aglomerações: 51-39017521 / 51-3901-7542 

Estudantes Interior do Estado: 51-3901-7521 

A Metroplan recebe os pedidos de passe livre intermunicipal via UEE e faz a análise.  

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE: PORTO 

ALEGRE, REGIÃO METROPOLITANA, AGLOMERADOS URBANOS e INTERIOR 

 

- Ficha de Inscrição preenchida, a ser solicitada na União Estadual dos Estudantes (UEE). - 1 

foto 3x4 recente para documento. 

- Cópia da identidade e do CPF do aluno/a e dos familiares que constam nesta folha. 

- Atestado de frequência do segundo semestre letivo do ano anterior. 

- Atestado de matrícula do semestre atual (nome completo do aluno, período de início e término 

do curso, dias da semana e o turno em que o/a aluno/a terá aula). 

- Comprovante de renda do beneficiário e de todos os membros do grupo familiar dos três 

últimos meses. 

- Em caso de não possuir renda, declaração reconhecida em cartório informando que não 

trabalha e não declara imposto de renda por ser isento e cópia da CTPS constando os dados, o 

último registro de emprego e a folha subsequente. 

- Caso o/a estudante seja bolsista integral do PROUNI/PRAE deverá apresentar contrato do 

programa e termo de atualização de bolsa. 

- Comprovante de residência com data de emissão de no máximo 90 dias. (caso o comprovante 

não esteja em nome do/a aluno/a, pai ou mãe, o titular da conta deverá fazer uma declaração 

informando que o/a aluno/a reside em seu endereço e anexar cópia de RG do declarante. 



 
 

 

- Cartão do/a aluno/a (carteirinha de meia entrada) 

 

Quem tem direito: estudantes de ensino superior que comprovarem renda mensal de até 1,5 

salário mínimo por pessoa da família, e que residem em uma cidade e estudem em outra. 

Estudantes cadastrados terão direito a duas passagens gratuitas em dias de aula, para 

deslocamento intermunicipal 

 

Caso o pedido seja negado, a Metroplan devolve a solicitação à UEE com a negativa e a 

explicação do resultado. 

 

Confira os Municípios onde a Metroplan atua. Segundo informações da Metroplan, o 

benefício será garantido aos estudantes, mediante o cadastramento, qualquer dúvida, 

busquem informações presencialmente ou usem os telefones informados e/ou site 

http://www.metroplan.rs.gov.br/ 

 

                      Região Metropolitana de Porto Alegre formada por 32 Municípios 

 

Porto Alegre  

Alvorada  

Araricá  

Arroio dos Ratos  

Cachoeirinha  

Campo Bom  

Canoas  

Capela de Santana  

Charqueadas  

Dois Irmãos  

Eldorado do Sul  

Estância Velha  

Esteio  

Glorinha  

Gravataí  

Guaíba  

Ivoti  

Montenegro  

Nova Hartz  

Nova Santa Rita  

Novo Hamburgo  

Parobé  

Portão  

Rolante  

Santo Antônio da Patrulha  

São Jerônimo  

São Leopoldo  

Sapiranga  

Sapucaia  

Taquara  

Triunfo  

Viamão 

 

 

 

 

 

 

Aglomeração Urbana 

Nordeste  

Bento Gonçalves  

Carlos Barbosa  

Caxias do Sul  

Farroupilha  

Flores da Cunha  

Garibaldi  

Monte Belo do Sul  

Nova Pádua  

São Marcos  

Santa Tereza 

Aglomeração Urbana do 

Litoral Norte  

Arroio do Sal  

Balneário Pinhal  

Capão da Canoa  

Capivari  

Caraá  

Cidreira  

 

 

http://www.metroplan.rs.gov.br/

