
Prezado (a) aluno (a). 

Informamos que a Impacta Tecnologia dispõe de Transporte de Apoio para os estudantes da 

Instituição. O local de partida é o Terminal Barra Funda (trajeto: Estação Barra Funda-Campus 

Barra Funda da Faculdade - ida e volta). 

O embarque está localizado na Plataforma 4 do Terminal Turístico para que os alunos da 

Faculdade tenham conforto, segurança e praticidade para chegar ao seu local de estudos. O 

serviço é gratuito e realizado pela empresa Ipojucatur. 

Veja o passo a passo para encontrar o ônibus da Impacta.       

Ao passar as catracas do Metrô ou da CPTM no Terminal Barra 

Funda, vire à esquerda. 

 

 

Siga pelo lado esquerdo e vire a primeira à esquerda 

(referência: Café Donuts). Você vai encontrar opções de 

escadas que dão acesso à Plataforma 4 (local de saída do 

ônibus). 

 

Próximo a uma das escadas, há um quiosque da empresa Chilli Beans 

como ponto de referência. Um restaurante da rede de fast food 

Bob’s também se encontra do lado oposto a elas.   

 

 

 

 

Ao descer as escadas, dirija-se à Plataforma 4. O ônibus que atende a 

Faculdade Impacta parte deste local. 

  

Horário de Funcionamento 

Segunda à Sexta-feira -  Trajeto Barra Funda – Faculdade Impacta 

Manhã  
Saída do Terminal Barra Funda: 7h10 às 12h30 
Tarde/Noite 
Saída do Terminal Barra Funda: 17h às 23h15 



Atenção! 
 

- A faculdade oferece transporte de apoio; 

- Em casos de demora, o(a) aluno(a) pode e deve utilizar transporte público, evitando 

chegar atrasado(a) nas aulas. São várias opções: 

 

2 Linhas de ônibus que saem do Terminal Barra Funda: 

- 179X-10 - Jd. Fontalis/ Barra Funda  

- 9191-10 - Bom Retiro/ Jd. Elisa Maria  

Descer na Rua Cônego Vicente Miguel Marino, 59  

Tempo do trajeto: aproximadamente 10 minutos. 

1 Linha de ônibus que passa em frente ao Terminal Barra Funda, sentido 

Avenida Auro Soares de Moura Andrade 

- 178A-10 - Metrô Santana/Lapa  

Tempo do trajeto: aproximadamente 10 minutos. 

3 linhas de ônibus que saem do Largo do Paissandú (Estação Anhangabaú):  

- 9501-10 - Terminal Cachoeirinha/Largo do Paissandú  

- 8600-10 - Terminal Pirituba/Largo do Paissandú  

- 9301-10 - Terminal Casa Verde/Largo do Paissandú  

Descer na Parada Rudge C/B  

Tempo do trajeto: aproximadamente 10 minutos. 

1 linha da Estação Santa Cecília do Metrô: 

- 1732-10 - Vila Sabrina/Metrô Santa Cecília  

Descer na Parada Rudge C/B  

Tempo do trajeto: aproximadamente 15 minutos. 

 

- Problemas externos, como trânsito, interferem negativamente no percurso, 

aumentando o tempo de espera, o que foge totalmente da alçada da instituição; 

- Para evitar que os alunos percam tempo no terminal ou dentro do transporte de 

apoio, as medidas já foram tomadas. No horário das 17h até às 19h30, o 

desembarque é realizado na Rua do Bosque. Desta forma, não enfrentam o trânsito 

para chegarem na Faculdade.  


