
 
SOLICITAÇÃO DE CARTEIRAS DE TRANSPORTE URBANO 2022 

 

Eu,________________________________________________________________, portador do RG nº 

__________________________, órgão expedidor ____________ UF________, portador do 

CPF_______________________________, matriculado no Instituto Federal Fluminense campus Itaperuna no curso de 

________________________ na modalidade ___________________________ sob matrícula 

nº__________________________, n° de contato telefônico _____________________ venho, por meio deste, solicitar 

carteira de transporte urbana para estudante, pois resido no bairro (ou cidade) ________________________________ 

e necessito me deslocar _________ vezes por semana ao IFF campus Itaperuna, localizado BR 356, Km 3 – Cidade 

Nova, Itaperuna – RJ. 

Estou ciente de que o uso da carteira é apenas para os meus deslocamentos residência x instituição de ensino e que 

tenho o dever de devolvê-la ao setor responsável no IFF campus Itaperuna, no período por ele solicitado, nas 

seguintes situações: a) ao concluir meu curso; b) cancelamento de matrícula; c) transferência externa. 

Constitui ato punível com o recolhimento da carteira pela empresa prestadora do serviço de transporte, a utilização 

irregular da mesma – como, por exemplo, sua utilização por pessoa diferente do titular –, perdendo, o aluno, o direito 

de reaver a carteira, ou seja, seu direito ao transporte urbano gratuito. 

No caso de perda da carteira, por ser um documento de responsabilidade do aluno, o mesmo deverá informar no 

setor responsável no IFF campus Itaperuna, preencher os documentos necessários para registrar o acontecimento e 

solicitar sua segunda via. 

Declaro para os devidos fins que as informações prestadas aqui são verdadeiras e estou ciente da minha 

responsabilidade quanto ao uso correto da carteirinha e a respectiva necessidade de devolução nas hipóteses acima 

mencionadas ou em decorrência de comunicado do setor responsável no IFF campus Itaperuna. 

Encaminho cópia dos meus documentos que comprovam estas informações. 

 

Documentos em anexo*: 

1 foto 3x4; 

Cópia da carteira de identidade; 

Cópia do CPF; e 

Cópia de Comprovante de residência atualizado (até dois meses ultrapassados): conta de luz ou água. 

 

Itaperuna, ______/_______/2022. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do estudante 

 

____________________________________________ 

Assinatura e nº do RG do responsável (se o estudante for menor de 18 anos) 

 

*Os documentos devem ser entregues à partir de 14/04/2022 no setor: Direção de Pesquisa, Extensão e Políticas 

Estudantis/Núcleo de Atendimento ao Educando (1º andar do Bloco F). Somente serão solicitadas carteirinhas para os 

estudantes que comprovarem vacinação completa ou parcial contra a Covid-19.  


