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Para solicitar transporte para professores que participarão como avaliadores em Bancas de 
Exame de Qualificação/ Defesa de Dissertação/ Defesa de Tese, é necessário que o 
solicitante do transporte seja o(a) orientador(a) (desde que tenha SIAPE) ou pelo próprio 
Coordenador ou Vice-Coordenador do Programa. 
 
No formulário de Solicitação de Transporte, no campo destinado à justificativa, deverá ser 
digitado:  
 
Membro de banca examinadora de Exame de Qualificação /  
Defesa de Dissertação / Defesa de Tese do discente (nome completo do discente) - PG-
Sigla do Programa e o DDD/número do celular do(a) professor(a) que será transportado. 
 
O formulário deve ser impresso e protocolado na Secretaria de Atendimento da PROPG 
(em Santo André ou São Bernardo do Campo), para que um servidor da Pró-Reitoria 
autorizado assine o formulário e, posteriormente, o encaminhe à PU-Transportes. 
 
A PU-Transportes não atende a solicitações sem assinatura de servidor autorizado da 
PROPG ou com preenchimento incompleto. 
 
Devido ao elevado número de discentes que temos na Pós Graduação, é inviável o 
recebimento de Solicitações de Transporte via-e-mail. 
 
O formulário para Solicitação de Transporte está disponível 
em: http://pu.ufabc.edu.br/transporte 
 
É necessário atentar ao prazo de antecedência exigido pela PU-Transporte para que a 
solicitação possa ser atendida. 
 
Recomendamos que a Solicitação de Transporte já impressa seja protocolada na 
Secretaria de Atendimento da PROPG, juntamente com a Solicitação de Banca de 
Qualificação ou Defesa. 
 
Observação: As Solicitações de Transporte somente serão autorizadas após o deferimento, 
pela Coordenação do Programa,da Solicitação de Exame de Qualificação / Defesa de 
Dissertação ou Defesa de Tese. 
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