
BILHETE ÚNICO ESTUDANTE 
 

O que é o BILHETE ÚNICO ESTUDANTE? 

 

O BILHETE ÚNICO ESTUDANTE é um cartão inteligente, que armazena valores em 

dinheiro e permite o pagamento da tarifa do Sistema de Transporte Coletivo de Jundiaí 

de maneira rápida, segura e confiável. Os valores em dinheiro bem como todas as 

informações do uso deste cartão inteligente são armazenadas em um chip interno, com 

chaves de segurança e criptografia que tornam o BILHETE ÚNICO o mais moderno e 

seguro sistema de pagamento que existe. 

Quais as vantagens de eu ter um BILHETE ÚNICO ESTUDANTE? 

 

Só quem tem o BILHETE ÚNICO ESTUDANTE pode: 

. Ter direito ao desconto da meia-passagem para seus deslocamentos à escola; 

. Embarcar de maneira rápida e segura nos ônibus urbanos e terminais de Jundiaí, sem 

se preocupar em manusear valores ou esperar pelo troco. 

. Reaver o dinheiro ainda não gasto em caso de perda ou roubo do cartão. 

. Comprar créditos para o cartão pela internet, pelo site www.bucartaosim.com.br  

. E a partir de setembro de 2014 o BILHETE ÚNICO ESTUDANTE permite que você, 

após pagar a primeira passagem em um ônibus ou Terminal, em até 1h30 deste uso, 

realize a troca de ônibus em qualquer lugar que desejar, sem pagar uma nova tarifa. 

Como posso solicitar um BILHETE ÚNICO ESTUDANTE? 

 

Para solicitar a primeira via do BILHETE ÚNICO ESTUDANTE você pode: 

. Comparecer à sede da Transurb, munido de documento original com foto, 

comprovante de matrícula escolar e acompanhado de um responsável (para os 

menores de 18 anos), sendo seu cadastro e cartões gerados no mesmo instante. 

Posso enviar um representante aos locais de cadastro autorizados para 

solicitar serviços em meu nome? 

 

Não, somente o titular do cartão pode fazê-lo. ? 

Quem tem direito ao BILHETE ÚNICO ESTUDANTE? 

 

Todos os alunos matriculados em cursos do ensino fundamental, médio e superior, em 

cursos regulares e reconhecidos pelo MEC, que necessitem de deslocamento para a 

instituição de ensino em Jundiaí, SP. 

Onde posso carregar os créditos do BILHETE ÚNICO ESTUDANTE? 

 

Você pode adquirir os créditos em qualquer Terminal do Sistema Urbano de Transporte 

Coletivo de Jundiaí (todos os dias, inclusive domingos e feriados, das 4h às 23h) ou na 

Transurb (loja anexa ao Terminal Central, que funciona de segunda a sexta das 8h às 

http://www.bucartaosim.com.br/


17h). A partir de julho de 2015 os créditos podem também ser adquiridos via internet, 

no site www.bucartaosim.com.br. 

Quanto posso colocar de crédito em meu BILHETE ÚNICO ESTUDANTE? 

 

Para os créditos do tipo Escolar o limite máximo de recarga é de R$ 60,00 (sessenta 

reais) mensais, que corresponde ao valor necessário para ir todos os dias ao 

estabelecimento de ensino. Nos terminais urbanos, o valor de recarga mínima é de R$ 

20,00 e na Transurb e internet os valores de recargas são livres. O período de recarga 

(para a totalização da cota de R$ 60,00) tem início no dia 20 de um mês, encerrando-

se no dia 19 do mês seguinte. 

Posso pagar a passagem de outra pessoa utilizando o meu BILHETE ÚNICO 

ESTUDANTE? 

 

Não. Os créditos do BILHETE ÚNICO ESTUDANTE são de uso pessoal e 

intransferível. O uso do cartão para pagamento da tarifa para outra pessoa configura 

uso indevido do benefício e o titular do cartão pode ser penalizado com a suspensão do 

benefício da integração. 

Há restrição para o uso do BILHETE ÚNICO ESTUDANTE ? 

 

Sim, o máximo permitido de uso são 4 passagens por dia, e para os estudantes do 

período noturno o cartão é aceito após as 14h. Aos domingos e feriados o cartão não é 

aceito. 

http://www.bucartaosim.com.br/

