
INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 

A Universidade de São Paulo é uma universidade pública, gratuita 
e reconhecida como uma das melhores do mundo. 
O talento e dedicação dos docentes, alunos e funcionários têm sido 

reconhecidos por diferentes rankings mundiais. Sua graduação é formada por 249 
cursos, dedicados a todas as áreas do conhecimento, distribuídos em 42 Unidades 
de Ensino e Pesquisa, com mais de 58 mil alunos.  

 
 
O Instituto de Física de São Carlos é uma das 42 Unidades de 
Ensino, Pesquisa e Extensão e desde sua origem mostrou vocação 
em pesquisa em diversas áreas da física, sobretudo na área de 
Estado Sólido, e, hoje o IFSC abriga projetos de pesquisa que 
transpõem as fronteiras da física.  

 
 
Durante o período de formação, seja na graduação ou pós-graduação, o aluno do 
IFSC/USP pode contar com uma série de serviços oferecidos pela Universidade que 
visam dar suporte às suas atividades acadêmicas. 
 
 
SEGURANÇA 
  

Tel.: (16) 3373-6666 
 
A Guarda Universitária tem como objetivo proporcionar a segurança das pessoas e 
do patrimônio da instituição, zelando pela ordem e bem-estar da comunidade interna 
24 horas por dia. 
Possui um Sistema integrado de monitoramento por câmeras e Aplicativo de 
Segurança Campus USP, por meio do qual alunos podem relatar ocorrências e 
emergências usando o aparelho celular. 
 
 
 
TRANSPORTE  
 

Tel.: (16) 3373-9109 
E-mail: transportes.prefeitura@sc.usp.br 

 
Durante o período letivo, os alunos têm à disposição, sem custo, linhas de ônibus 
que fazem a conexão entre o campus 1 e 2 da USP São Carlos.  
 
Horário das linhas pode ser consultado em:  
http://www.puspsc.usp.br/horario-de-onibus-areas-1-e-2/ 
 
 

 



ALIMENTAÇÃO  
 

Tel.: (16) 3373-9109 
 

O aluno pode se alimentar diariamente em um dos três restaurantes universitários, 
com sistema de atendimento self-service, com pratos quentes, saladas, guarnições, 
acompanhamento, suco e sobremesa. 
» O sistema RUCARD possibilita ao usuário comprar créditos pela internet, ou pelo 
aplicativo Cardápio USP para celular, e efetuar o pagamento por meio de boleto 
bancário. 
 
Área 1 – 
– café da manhã: das 7 às 8 horas (somente para Bolsistas Alimentação – Perfil 1) 
– almoço: das 11 às 13h15, de segunda a sexta, e das 11h30 às 13 horas, aos 
sábados 
– jantar: das 17h15 às 19h15 
 
Área 2 – 
– almoço: das 11h15 às 12h45, de segunda a sexta-feira 
 
 
 
ATENDIMENTO MÉDICO   
 

 Tel.:(16) 3373-9197 
  
A Unidade Básica de Assistência à Saúde (UBAS) do Campus da USP em São 
Carlos oferece ao aluno atendimento médico e odontológico gratuito.  
 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL  

  
 

Tel.: (16) 3373-8021 
E-mail: social.prefeitura@sc.usp.br 

 
O Serviço de Promoção Social e Moradia Estudantil do campus USP São Carlos – 
desenvolve atividades voltadas a alunos e comunidade USP em geral. Possui como 
principal objetivo fornecer, por meio de suas ações, condições para que o estudante 
da USP possa manter-se condignamente, podendo ampliar suas atividades 
acadêmicas, visando concluir o curso ao qual se encontra vinculado. 
 
 
PROGRAMA DE APOIO À PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL (PAPFE) 
 

 Tel.: (16) 3373-8021 / (16) 3373-9111 
E-mail: social.prefeitura@sc.usp.br 

http://sites.usp.br/sas/ 
 

    



 
         Há período específico para os ingressantes se inscreverem. 

A divulgação para inscrição é feita no site da SAS-USP (http://sites.usp.br/sas/ >Apoio 
Estudantil> PAPFE), nos sites das unidades ou outros informes enviados diretamente 
no e-mail do aluno. 
 
Para atender aos princípios Programa de Apoio à Permanência e Formação 
Estudantil (PAPFE) da Universidade de São Paulo, apoios e bolsas são 
disponibilizados para alunos de graduação que apresentem e comprovem, por meio 
de documentos, dificuldades socioeconômicas para se manterem na Universidade. 
Os apoios/bolsas relacionados abaixo são exclusivamente destinados a alunos 
cursando a primeira graduação: 
 
• Apoio Moradia: 
Consiste em vaga gratuita na moradia da Universidade; o campus dispõe de cinco 
blocos de alojamento, totalizando 252 vagas. A definição da vaga é feita por meio de 
processo seletivo realizado pela Comissão de Admissão do Alojamento Estudantil – 
CAAE; 
 
• Auxílio Moradia: 
É o auxílio financeiro mensal destinado aos alunos com alta vulnerabilidade 
socioeconômica (perfil de maior necessidade de atendimento) que não foram 
contemplados com a vaga na moradia universitária. A definição do auxílio é feita pelo 
processo seletivo do PAPFE e pelo processo seletivo realizado pela Comissão de 
Admissão do Alojamento Estudantil – CAAE. Ajuda de custo no valor de R$ 400,00 
por até 12 meses. Limite de renda per capita de 3 salários mínimos vigentes. Não 
cumulativo com apoio transporte; 
 
ATENÇÃO! Alunos que tiverem interesse no auxílio moradia financeiro deverão se 
inscrever obrigatoriamente no PAPFE e realizar entrevista com entrega de 
documentação no Serviço Social do campus, respeitando os prazos do processo 
seletivo, sob pena de não serem classificados caso se inscrevam somente no 
processo da CAAE. 
 
• Apoio Transporte: 
Auxílio financeiro mensal, durante o período letivo (benefício não creditado nos 
meses de janeiro e julho), para deslocamento do aluno da residência até a 
Universidade, válido por até 12 meses. Não se trata de auxílio para deslocamento do 
aluno entre a cidade de origem e a cidade de São Carlos. Não cumulativo com auxílio 
moradia financeiro. Valor R$ 200,00. 
 
• Apoio Alimentação: 
Isenção do pagamento de refeições nos Restaurantes Universitários; válido por até 
12 meses. Limite de renda per capita de 2 salários mínimos vigentes. 
 
• Bolsa Livros: 
Consiste em créditos disponibilizados para aquisição de livros nas Editoras da USP 
(Edusp) durante o período letivo (benefício não creditado nos meses de janeiro e 
julho); válido por até 12 meses. O aluno pode ser contemplado com a bolsa por 2 
anos (consecutivos ou não); cumprido esse período sua inscrição é automaticamente 



bloqueada pelo sistema. Limite de renda per capita de 2 salários mínimos vigentes. 
Valor R$ 150,00 em créditos. 
 
Outras bolsas podem ser oferecidas no decorrer do ano, seja pelas Pró-Reitorias ou 
Unidades de Ensino. Para aquelas que exigem classificação socioeconômica, a 
inscrição no PAPFE é obrigatória (acesso pelo Sistema Júpiter). 
 
 
 
BIBLIOTECAS  
 
 
Além da Biblioteca do IFSC, o aluno também pode realizar empréstimos de livros nas 
demais bibliotecas do campus e da Universidade.   
 
Bibliotecas no Campus 
Mais de 111.000 livros; 41.300 periódicos e 9.500 teses, além de inúmeros materiais 
especiais de audiovisual e multimídia. Este é acervo das bibliotecas instaladas no 
Campus da USP-São Carlos. 
 
Oferecem serviços específicos - como reprografia, comutação bibliográfica e 
laboratório de idiomas - e infra-estrutura física adequada, que vai desde salas de 
estudo e vídeo a microcomputadores com acesso à Internet.  
  
Todas fazem parte do o Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi), através do qual o 
usuário pode ter acesso às informações das demais bibliotecas da USP. 
  
Biblioteca Digital 
A USP disponibiliza em sua Biblioteca Digital Teses e Dissertações apresentadas 
em todos os campi da Universidade. Assim, por meio da internet, alunos, 
pesquisadores e demais interessados do mundo inteiro podem consultar e até fazer 
donwnload do conteúdo gerado na pós-graduação.  
 
 
 
ESPORTE E ATIVIDADE FÍSICA 

 
 

Tel.: (16) 3373-9107 
E-mail: esporte.prefeitura@sc.usp.br 

https://www.facebook.com/ceferuspsaocarlos 
 
Os alunos podem usufruir da infraestrutura e das atividades promovidas pelo Centro 
de Educação Física, Esportes e Recreação da USP-São Carlos (CEFER).  
São quatro quadras poliesportivas, duas de tênis, uma de peteca, um campo de 
areia, duas piscinas, academia, campo de futebol, um Ginásio de Esportes com 
quadra poliesportiva e capacidade para 1300 pessoas e um Salão de Eventos, com 
1405 m2. 
Quanto às atividades físicas, o interessado pode optar por uma das mais de 15 
modalidades – algumas realizadas em parceria com a Atlética do Centro 
Acadêmico Armando de Sales Oliveira. 



 
ARTE E CULTURA  

 
Tel.: (16) 3373-9106 

E-mail: cultura.prefeitura@sc.usp.br 
 

A Seção de Atividades Culturais tem por objetivo promover atividades culturais e 
artísticas voltadas à comunidade do campus, da cidade e região, sejam elas 
realizadas no Centro Cultural do Campus ou em outros espaços. Também oferece 
curso de francês para alunos de graduação.   
  
 
NÚCLEO DE TEATRO DA USP 

Acesse o Blog do TUSP 
Tel.: (16) 3373-8015 

E-mail: tuspdesaocarlos@gmail.com 
 

O Núcleo TUSP ou núcleo de experiência e apreciação teatral objetiva propiciar uma 
experiência estética que reflita a condição do homem na atualidade, a partir de 
estudos práticos e teóricos, que inclui outras experiências estéticas, tais como 
saraus, apartes da vez, workshops de aprofundamento, apreciação de espetáculos 
e intervenções urbanas. Acontece na cidade de São Carlos, desde meados de 2010, 
de forma contínua, com encontros semanais (quartas-feiras), às 19h30, no Centro 
Cultural do Campus. 
 
 
 
SISTEMA Júpiter 
 
É o sistema que gerencia a vida acadêmica do aluno.  
Foi criado para facilitar a matrícula nas disciplinas, verificar a grade horária, 
acompanhar o rendimento acadêmico e a evolução no curso, solicitar documentos, 
fazer inscrição em bolsas, entre outras funções. 
 
 
 
SEMANA DE RECEPÇÃO AOS CALOUROS 
 
O objetivo da Semana de Recepção aos Calouros é dar as boas-vindas aos novos 
estudantes, mostrar um pouco a Universidade e promover a integração dos calouros 
com a sociedade, com a Universidade e a Unidade, com os alunos dos semestres 
anteriores e entre si. 
 

 

 

 



 
 
 
O TROTE É PROIBIDO NA USP! 

 

Canais de atendimento ao calouro: 
DISQUE-TROTE 

0800-0121090 
O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 21h 

E-MAIL:  disquetrote@usp.br 
 
 

O trote pode ser qualquer tipo de manifestação estudantil que cause, a quem 
quer que seja, agressão física, moral ou outras formas de constrangimento, dentro 
ou fora do âmbito da Universidade. 
 
O calouro da USP pode contar com dois canais de atendimento para enviar 
denúncias de trotes abusivos que ocorram nos campi da USP.  
 
 
 

Código de Ética da USP 
 

O Código de Ética da USP foi criado para “nortear as relações humanas no âmbito 
da Universidade de São Paulo (USP), tendo como postulados o direito à pesquisa, o 
pluralismo, a tolerância, a autonomia em relação aos poderes políticos, o respeito à 
integridade acadêmica da instituição, bem como o dever de promover os princípios 
de liberdade, justiça, dignidade humana, solidariedade e a defesa da USP como 
Universidade pública”. 
 
 

 
Direitos e Diálogo  
 
Desde a origem da palavra, universidade representa comunidade, totalidade e 
conjunto. E é esse ambiente inclusivo e de respeito à diversidade que a USP quer 
garantir a seus alunos, para isso várias ações foram criadas e aperfeiçoadas ao longo 
dos anos. Conheça algumas delas: 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

A CIDADE DE SÃO CARLOS 
 

São Carlos está situada na região central do Estado de São Paulo, 
a 234 Km da capital e à margem da Rodovia Washington Luiz. 

 
É conhecida como “A Capital da Tecnologia” por constituir um 
avançado polo formado por duas universidades públicas 
(USP e UFSCar), dois Centros de Pesquisas da Embrapa, 
faculdades particulares e empresas de pequeno à grande porte, 
com forte atuação em produtos de tecnologia de ponta. 

 
 
SERVIÇOS LOCAIS 

 
Imobiliárias  
 
 
 
 
Aliança imóveis 
Rua Miguel Petroni, nº441, Vila Pureza 
13.563-470 
(16) 3416-1222 / 3201-4343 
 
Avenida Imóveis 
Av. São Carlos, Nº2.638 – centro 
(16) 3307-6688 
www.avenidaimob.com.br 
 
Center Imóveis 
R. Conde do Pinhal, 2255 Centro 13560-648 
(16) 3373-4040 
www.centerimoveis.com 
 
Conexão Imóveis 
R. Marechal Deodoro, 2119 – Sl. 04 Galeria 
Manzano Centro 13560-200 
(16) 3376-9778 
www.conexaoimoveis.com.br 
 
Di Marcos Imóveis 
R. Miguel Petroni, 1316 Jd. Santa Paula 
13562-190 
(16) 371-5101 / 3371-5405 
www.dimarcos.com.br 
 
Gigante Imóveis 
Rua São Sebastião, 2077 – centro 13560-
230 
(16) 2107-1500 
www.giganteimoveis.com.br 
 

Imobiliária Cardinali 
Av. Trab. São-Carlense, 2001 - Parque 
Arnold Schimidt 
(16) 2107-8000 
www.imobiliariacardinali.com.br 
 
Lafic Imobiliária 
Av. São Carlos, 2326 Centro 13560-001 
(16) 2106-6600 
www.lafic.com.br 
 
Manzano Imóveis São Carlos 
Av. Dr. Carlos Botelho, 2284 Centro 13560-
250 
(16) 3374-3799 
www.manzano.com.br 
 
Maria Aires Imóveis 
Av. São Carlos, 3032 Jardim Lutfalla 
CEP 13560-002 - São Carlos -SP 
(16) 3364-2244 
http://www.mariaaires.com.br 
 
Pinhal Imóveis 
Av. São Carlos, 2517 – Centro 
(16) 3362-1234 
www.pinhalimoveis.com.br 
 
Portal Imóveis 
Rua São Sebastião, Nº1.400 – centro 
(16) 3307.6684 
www.portalimoveis@he.com.br 
 



Predial Imóveis 
R. Dom Pedro II, 1698 Centro 13560-320 
(16) 2106-2361 
www.predialcenter.com.br 
 
Roca Imóveis 
Av São Carlos, 2541 Centro 13560-011 
(16) 3373-5000 
www.roca.com.br 
 
Sapé Consultoria de Imóveis 
R. Tiradentes, 219 – Esq.Alexandrina 
Centro 13560-430 

(16) 2107-9090 
www.sapeimoveis.com.br 
 
Valor Consultoria Imobiliária 
R. São Joaquim, 1680 Centro 13560-300 
(16) 3362-4100 
www.imobiliariavalor.com.br 
 
Vitória Imóveis (creci 18921J) 
Rua São Joaquim, nº1626 – Centro 13.560-
300 
(16) 3376-1415 
www.vitoriaimoveissc.com.br 

 
 
HOTÉIS 
 
 
Quality Anacã 
Avenida São Carlos, 2690. 
(16) 3373-4000. 
www.hotelanaca.com.br 
 
Arco Hotel 
Avenida Getúlio Vargas, 1.250, Jardim São 
Paulo. 
(16) 3368-7070. 
www.arcohotel.com.br 
 
Atlantic Inn Royale 
Rua Conde do pinhal 1630, Centro São Carlos 
SP 
(16) 3413-6900 
 
Atlantic Inn Residence 
Rua Salomão Dibbo, 321 – esquina com a 
Rua dos Inconfidentes – Proximo ao Campus I 
da USP 
(16) 3413-9100 
www.atlanticapart.com.br 
atlantic_royaleapart@terra.com.br 
 
Hotel Caiçara 
Rua Conde Pinhal, 2217. 
(16) 3371-5133. 
www.caicarahotelsaocarlos.com.br 
 
 

 
Hotel Ibis Accor 
Passeio dos Ipês, 140. 
(16) 2106-6500 / 2106-6505 (fax). 
www.accorhotels.com.br 
 
Parisi Hotel 
Av. São Carlos, 3163 – Centro – em frente ao 
Mc Donalds e Rodoviária. 
Fone/fax: (16) 3373 – 4444 / 3374-3252 
www.parisihotel.com.br 
 
Hotel Malibu 
Rua General Osório, 542. 
(16) 3372-1211. 
www.hotelmalibu.com.br 
 
Indaiá Hotel 
Rua Jacinto Favoreto, 351. 
(16) 3371-9122. 
 
Indaiá Hotel Residence 
Rua Jacinto Favoreto, 782. 
(16) 3372-7511. 
www.indaiaresidence.com.br 
 
San Ciro Apart Hotel 
Rua 28 de setembro, 2222. 
(16) 3372-1213. 
www.hotelsanciro.com.br 

 


