DICAS DO COORDENADOR POLO FOZ DO IGUAÇU
a) Sobre a logística do transporte público até o Polo
Universitário Darcy Ribeiro - UAB:
1. O Polo localiza-se na área da Itaipu binacional, distante da região central, na
região norte da cidade.
2. O aluno que desejar deslocar-se até o Polo utilizando o transporte público deverá
usar a linha que passa na região central em direção à Vila C norte ou Vila C Sul.
3. A frequência do ônibus é a aproximadamente a cada 20 minutos.
4. Os pontos de acesso a esta linha estão localizados na Av. JK
5. O tempo de deslocamento da região central, utilizando a linha indicada, até o
destino é de aproximadamente 35 minutos.
6. O aluno que utilizar este transporte coletivo deverá desembarcar no portão de
acesso a Itaipu Binacional.
7. A Vila C norte ou sul é um bairro vizinho à Itaipu Binacional.

b) Para os que desejarem utilizar o táxi é mais fácil:
1. Solicitar deslocamento até o portão da Itaipu Binacional

c) Ao chegar no portão de acesso da Itaipu Binacional:
1. O aluno deverá retirar o crachá de acesso para poder passar pela barreira de
controle
2. A central de credenciamento atende ao Público de segunda a sexta feira em
horário comercial. (8:00 às 12:00 e 14:00 às 17:50)
3. Para a avaliação do dia 08/07/16 um funcionário da UAB estará no portão de
acesso com os crachás para a recepção dos alunos até às 19:40.
4. A avaliação está agendada para iniciar na sexta feira às 20:00 até 22:00

d) Sobre o transporte interno do portão de acesso até o Polo
UAB:
1. Em posse do crachá de acesso o aluno se dirige até o ponto de ônibus interno
para deslocamento até o Polo
2. Tempo aproximado de deslocamento 15 minutos
3. Exemplos de horários do ônibus na sexta feira, início da noite, em direção ao
Polo UAB:
4. 19:20
5. 19:25
6. 19:40 (utilizando esse horário o aluno chegará ao Polo UAB às 19:55)
7. Exemplos de horários do ônibus no sábado, inicio da manha, em direção ao Polo
UAB:
8. 08:10
9. 08:30

e) Ao desembarcar no Parque Tecnológico de Itaipu:
1. O Polo UAB localiza-se no Parque Tecnológico Itaipu
2. Ao desembarcar no Parque Tecnológico, procurar pelo bloco Azul, número 8.

Sejam bem vindos
Na dúvida favor ligar para 45 35767030 ou 45 99711392
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