
CARTEIRNHA DE ESTUDANTE 
 

Todos os estudantes precisam renovar ou efetuar a carteirinha, tanto os 
que fizeram ano passado, como os novos. A carteirinha é anual.  

Como solicitar as carteirinhas, favor entrar em contato diretamente com 
as entidades estudantis via internet ou telefone, segue informações: 
 

Estudantes universitários (Ensino Superior): 

União Estadual dos Estudantes (UEE-RS) 

Endereço:  Mercado Público de Porto Alegre (Largo Glênio Peres, s/n – 2º 

andar)  

Telefone: (51) 3094.0187 

Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira das 10h às 18h (sem 

fechar ao meio-dia)  

www.ueers.org.br | www.fb.com/ueers1 | twitter: @ueers_oficial 

 
Os Estudantes de seu município já podem renovar o benefício do Programa Passe 
Livre Estudantil. Para isso, é obrigatório solicitar a emissão de um novo Cartão de 
Identificação Estudantil do ano de 2015 através a Entidade conforme determina o 
Art. 3º do decreto 50.832 que  regulamenta o Programa Passe Livre Estudantil no 
Estado do Rio Grande do Sul. 
  

QUEM TEM DIREITO: 
Para receber o benefício, os estudantes devem residir em uma cidade e estudar em 
outra além de comprovar renda mensal de 1,5 salário mínimo por pessoa da 
família. 
  

COMO FAZER: 
A UEE é responsável pela divulgação do benefício, cadastramento dos 
beneficiários, entrega da documentação na Metroplan e distribuição dos Cartões 
do Passe Livre confeccionados. A solicitação do Cartão do Passe Livre 
Intermunicipal pode ser feito presencialmente nas Sedes da UEE-RS ou on-line no 
site da UEE-RS. 
  

SOLICITAÇÃO ON-LINE 
http://www.ueers.org.br/site/solitacao-on-line/ 
  

SOLICITAÇÃO PRESENCIAL 

http://www.ueers.org.br/site/solicitacao-presencial/ 
  

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
1- Ficha de Inscrição de Beneficiário do Programa Passe Livre 
2- Uma Foto 3×4 recente; 
3- Comprovante de Matricula 

4- Cópia de documento de identidade. 
5- Cópia do CPF. 
6- Pagamento da Taxa de Confecção do Cartão de R$17,30 
  

http://www.ueers.org.br/
http://www.fb.com/ueers1
https://twitter.com/ueers_oficial
http://www.ueers.org.br/site/solitacao-on-line/
http://www.ueers.org.br/site/solicitacao-presencial/


Pedimos que a informação seja repassada aos estudantes do Município. 
  

Atenciosamente 
  

União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Sul 
www.ueers.org.br 

 

 

 

 

http://www.ueers.org.br/

