Informações Importantes:
As inscrições para a escola receber o transporte encerram-se, impreterivelmente, às
22h do dia 20/10/2017. A comissão responsável pelo transporte necessita de tempo
para contratar e organizar o transporte para todos os inscritos que, em 2016, foram mais
de 7000 pessoas.
A escola poderá alterar, substituir e acrescentar nomes na lista enviada até o dia 20/10,
diretamente no site www.vivaunisc.com.br. Por isso, é imprescindível que você não
perca seu login e senha. Não serão aceitas alterações por e-mail e nem por telefone.
A partir do dia 27/10, a escola irá receber um e-mail confirmando a inscrição. Caso não
receba o e-mail de confirmação até o dia 31/10, a escola deve entrar em contato com o
Setor de Relações Públicas, através do telefone 51 3717 7467.
Na semana que antecede o evento (1º a 9/11), você receberá um e-mail (no endereço
informado no formulário de inscrição), informando qual será a empresa responsável pelo
transporte, além da confirmação do horário de saída na escola e saída na Unisc.
Em caso de necessidade, para otimizar o investimento em transporte, a Unisc se reserva
o direito de juntar uma ou outra escola em um mesmo ônibus. Se for necessário, a
pessoa responsável pelo transporte entrará em contato com a direção, ajustando o
horário de saída da escola ou retorno da Unisc, sem grandes prejuízos para os
envolvidos.
As escolas de Santa Cruz do Sul que necessitarem de transporte também devem fazer
a inscrição no site, ficando dispensadas de informar o nº de documento dos passageiros,
por ser um transporte realizado dentro do município.
Para o DAER, são considerados documentos válidos: Certidão de Nascimento (ou
documentos equivalentes à carteira de identidade com foto). Lembrando que, no dia da
viagem, é necessário que cada passageiro traga consigo o documento original
informado.
Conforme informação do DAER, no momento do embarque é permitido:
Ônibus e micro: acrescentar (se houver lugar no veículo) ou substituir, no máximo 04
pessoas no embarque;
Van: acrescentar (se houver lugar no veículo) ou substituir, no máximo 02 pessoas no
embarque.

