
SPTRANS 
Em razão da flexibilização das medidas de enfrentamento à Pandemia do COVID 19, 
com a autorização das Autoridades para a retomada das aulas presenciais e demais 
atividades no Estado de São Paulo, a SPTrans, responsável pela concessão dos 
benefícios aos estudantes e professores do Município de São Paulo e Região 
Metropolitana, e pelo atendimento e suporte às Instituições de Ensino, adotou as 
seguintes medidas para liberação de cotas de ½ tarifa e de gratuidade: 

 

a) Não será mais preciso informar a retomada das aulas presencias à SPTrans 
através de Oficio; basta que conste no sistema a confirmação da matrícula e 
que o aluno tenha efetuado o pagamento da taxa para o ano letivo vigente, e 
 

b)  As cotas integrais serão liberadas automaticamente. 
 

c) O CADASTRO DEVERÁ OCORRER SOMENTE MEDIANTE A SOLICITAÇÃO 
DO ESTUDANTE AO DEPARTAMENTO DO CURSO (*), considerando a Lei 
nº 13.709/2018, de 14 de agosto de 2018, que dispõe sobre a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais - LGPD. 
 

•         Atendimento aos Estudantes/Professores: 
-          Atendimento Digital SPTrans: sptrans.com.br/atendimento  
-          Portal 156:  https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos 

-          Postos de atendimento SPTrans: os endereços e horários de atendimento 
nos terminais podem ser consultados em http://www.sptrans.com.br/terminais/ 
 

* E-MAILS DOS DEPARTAMENTOS: 
DAESTUR (daestur@fatecsp.br) – Cursos: Automação de Escritórios e Secretariado e Gestão de 
Turismo 
DTI (dti@fatecsp.br) – Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Departamento de Edifícios (edificio@fatecsp.br) – Curso: Edifícios 
Departamento de Ensino Geral (deg@fatecsp.br) – Cursos: Materiais e Instalações Elétricas 

Departamento de Hidráulica e Saneamento (hidra@fatecsp.br) – Curso: Hidráulica e Saneamento 
Ambiental 
Departamento de Mecânica (mecanica@fatecsp.br) – Cursos: Projetos e Processos de Produção 

Departamento de Mecânica de Precisão (mecpre@fatecsp.br) – Curso: Mecânica de Precisão 
DSE (dse@fatecsp.br) – Cursos: Eletrônica Industrial e Microeletrônica 

Departamento de Soldagem (tecsolda@fatecsp.br) – Curso: Soldagem 
TOT (tot@fatecsp.br) – Curso: Movimento de Terra e Pavimentação 
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Cadastro da SPTrans (cadastro pela Internet) 

Nome: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Matrícula: ____________________________________________________ 

Curso/Modalidade: ____________________________________________ 
Turno: _______________________________________________________ 
RG:________________________   Órgão emissor:___________________ 

Data de emissão: ____/____/____ CPF__________________________ 

Sexo: _____   (1) masculino (2) feminino Nascimento: ____/____/____ 

Telefone: _____________________________________________________ 

Celular: ______________________________________________________ 

Email: ________________________________________________________ 

Nome da mãe:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________ 

_____________________________________________ nº ______________ 

Apartamento:_____________________ Bloco:_______________________ 

Complemento: ________________________________________________ 
Bairro: _______________________________________________________ 

Cidade: ______________________________________________________ 

Estado: ______________________________________________________ 

Cep: _________________________________________________________ 
Nacionalidade: ________________________________________________ 

São Paulo, ____/____/____    _________________________ 

            Assinatura do (a) aluno(a) 
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