Transportes

Para melhor atender às requisições de transporte, as solicitações deverão ser encaminhadas
para o e-mail: transporte.florianopolis@ifsc.edu.br.

PRAZOS

As saídas com ônibus, micro-ônibus e van devem ser agendadas com no mínimo de 10(dez)
dias úteis
de antecedência.

As demais saídas que envolvam diárias também devem respeitar esse prazo.

Para saídas locais (Grande Florianópolis), com veículos pequenos, o agendamento deve ser
feito com no mínimo 24 horas de antecedência.

Nos deslocamentos para outras localidades que não Florianópolis é NECESSÁRIO informar a
RELAÇÃO DE PASSAGEIROS COM NOME COMPLETO E CPF, incluindo o(s) do(s)
servidor(es) responsável(is). Destacamos que esta é uma exigência do DETER e a lista deve
ser entregue no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da data da saída, preferencialmente
digitada para o e-mail: transporte.florianopolis@ifsc.edu.br.
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INFORMAÇÕES DOS VEÍCULOS E HORÁRIOS DOS MOTORISTAS

Ônibus (capacidade 36 lugares)

Micro-ônibus (capacidade 28 lugares)

Van (capacidade 20 lugares)

Demais veículos: Caminhonete Frontier, Focus e Idea.

O câmpus dispõe de quatro motoristas (02 efetivos e 02 terceirizados), com os respectivos
horários:

1º – das 07h às 16h

2º – das 07h às 16h

3º – das 08h30 às 18h30

4º – das 10h às 20h

Todos com 01h de intervalo para almoço.
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Solicita-se que, sempre que possível, as saídas ocorram dentro destes horários. Nos casos
em que é necessário atender o requisitante em horário diferenciado, a coordenadoria de
Serviços Gerais do Departamento de Infraestrutura precisa receber com certa antecedência a
requisição de transporte, pois existe a necessidade de fazer o devido planejamento com os
motoristas.

Agenda de Transportes 2020

Agenda de transportes 2019

Resolução 013/2011 - CCF - Regulamenta o uso do transporte no Câmpus Florianópolis

Regulamento de utilização do ônibus e micro
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Check list ônibus e micro

Relatório de viagem

Requisição de Transporte

Termo de Responsabilidade

Autorização para condução de veículo oficial

Portaria 024/2014 - Regulamenta as viagens de estudo
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