
Adequação das Normas do Serviço de Transporte do
CEUNES/UFES

Prezados, 
em virtude das restrições orçamentárias para a  manutenção das atividades do  CEUNES,
especialmente da grande limitação de recursos destinados ao custeio do serviço de mão de
obra para a condução de veículos oficiais e nos gastos de manutenção e combustíveis pelo
TicketCar para o ano de 2017, comunicamos algumas alterações no setor de transporte do
CEUNES, especialmente enfatizadas no item 8 do presente documento. 

Peço que leiam atentamente a nova lógica de agendamento dos automóveis do CEUNES:

OBSERVAÇÃO:  As  alterações  abaixo  passarão  a  valer  a  partir  do  dia  12/05/2017. 

1- Será disponibilizado um veículo coletivo diariamente para realizar o translado CAMPUS
CEUNES x CAMPUS GOIABEIRAS/MARUÍPE para atendimento às solicitações de viagens de
usuários com este último destino;

2- As viagens solicitadas por usuários com destino à instituições ou organizações localizadas
aos  arredores  do  CAMPUS DE GOIABEIRAS/MARUÍPE também serão  atendidas  conforme
trata esta proposta; 

3- O modelo de veículo coletivo a ser disponibilizado assim como a gestão e rodízio dos
motoristas será definido e gerido pela seção de Transportes e Logística do CEUNES/UFES
considerando:

a-A quantidade de passageiros a ser transportada;

b- O custo operacional do veículo; 

c- O estado de conservação e manutenção do veículo; 

d- A carga horária de trabalho dos motoristas; 

4- O veículo realizará a seguinte rota: 

IDA     

-Embarque - Campus CEUNES: 06:30hs 

-Embarque - Posto Mar Negro: 06:45hs 

-Parada  para  alimentação/necessidades  fisiológicas  -  Rota  101  -  Previsão  8:15  -
8:30hs 

-Desembarque - Teatro Universitário - Previsão 10:30hs 

-Desembarque - Maruípe - Previsão 11:00hs

RETORNO     

-Embarque - Maruípe: 17:00hs 

-Embarque - Teatro Universitário: 17:30hs 



-Parada para alimentação/ necessidades fisiológicas - Parada Ibiraçú - Previsão 19:30
- 19:45hs 

-Desembarque - Posto Mar Negro - Previsão: 21:30hs 

-Desembarque - Campus CEUNES: 21:45hs 

5- Em face dos controles necessários quanto à identificação dos passageiros imputados pela
legislação e órgãos de controle, só será permitido acesso ao veículo aos passageiros que
realizarem  a  efetiva  solicitação  de  viagem  conforme  modelo  usualmente  utilizado  no
CEUNES/UFES a ser  entregue cumprindo os  prazos mínimos  determinados pelo  MANUAL
PARA SOLICITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAGENS.

6- Ficam mantidos o atendimento por solicitação de demanda das demais viagens como
suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão considerando as restrições econômico-
financeira com prioridades para: 

6.1-Solicitação  para  transporte  da  Direção  CEUNES/UFES; 
6.2-Solicitação  de  transportes  para  avaliadores  do  MEC; 
6.3-Solicitação  de  transporte  para  atendimento  de  bancas  de  concurso; 
6.4-Solicitação  de  transporte  para  atividades  administrativas  (fora  dos  campi  de
GOIABEIRAS  E  MARUÍPE); 
6.5-Solicitação  de  transporte  de  materiais  para  o  Almoxarifado  CEUNES/UFES; 
6.6-Solicitação  de  transporte  para  aulas  de  campo  e  pesquisa  (graduação); 
6.7-Solicitação  de transporte  para aulas  de  campo e pesquisa  (pós graduação); 
6.8-Solicitação de transporte para Workshops, congressos e simpósios. 

7- Não  é  objeto  da  Seção  de  Transportes  e  Logística  do  CEUNES/UFES  o
transporte/manuseio/deslocamento de documentos alheios ao setor, sendo assim este não
pode ser responsabilizado por qualquer extravio, perda, prazo de entrega e etc., sendo o
mesmo executado na medida em que a rota permitir sem trazer qualquer implicação para o
itinerário;

8 – Restringimos por tempo indeterminado as demandas que incluam:

8.1- viagens durante o fim de semana;

8.2- viagens que demandem diária de pernoite aos motoristas, e;

8.3- terá prioridade de atendimento as atividades de aula de campo dentro
de um raio de 100 km do Ceunes-Ufes.

Contamos com a colaboração de todos no entendimento e adequação de suas viagens e
também dos colaboradores visitantes convidados pelos srs(as).

Atenciosamente, 

--- 
Roney Pignaton da Silva

Diretor do CEUNES/UFES

Diogina Barata

Vice-diretora CEUNES/UFES


