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Bem-vindo! 

 
Este é o Manual do Bixo do Pró-Produção, a Secretaria Acadêmica da Engenharia de 

Produção EESC/USP. Ele foi elaborado por nós, seus veteranos, e inclui diversas dicas para 
auxiliar a sua sobrevivência neste primeiro ano no CAASO. Sim, agora você passou a estudar 

no CAASO, e não mais na USP São Carlos. 

 
Nós trabalhamos muito para que as informações presentes aqui sejam úteis, corretas e 

atuais, mas é possível que tenhamos deixado alguma coisa passar. Se você encontrar qualquer 

informação incorreta ou desatualizada, seja um bom bixo e nos avise por meio do email 
proproducao@caaso.org.br. 

 
Faça bom uso! 

 
São Carlos, Janeiro de 2017

mailto:proproducao@caaso.org.br
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1  BEM-VINDO! 

 
O Pró-Produção e todos os alunos da Engenharia de Produção da EESC/USP têm o 

prazer de dar boas vindas aos nossos queridos, fabulosos e espetaculares bixos burros!! 

Você deve estar muito feliz por ter passado num vestibular tão difícil, da melhor 

universidade do país! Seus pais estão morrendo de orgulho, papai não para de contar pros 

amigos: "esse é meu filhão, passou na USP" e sua mãe pras amigas: “minha filhinha está crescida 

e já entrou na faculdade”. Mas felicidade dura pouco! Se você realmente achava que a prova mais 

difícil já passou, que logo terá uma profissão, um diploma quem sabe... Esqueça! Cê tá é fudido, 

bixo/bixete! Jogo é jogo e treino é treino. Clássico é clássico e vice-versa. Nos próximos 5, 6, 

quem sabe 7 anos (deram azar bixarada, há uns anos  reduziram o tempo máximo para conclusão 

de curso de 9 para 7 anos e meio. Se ferraram!), ou mais se você arranjar uns filhos por aí, você 

vai sentir saudades daquela tia que você levantava a mão para ir ao banheiro. 

 
 

 

Se você achava que sabia tudo de matemática, ou que era o sabidão ou sabidona da classe, 

saiba que tudo que você aprendeu não é verdade. Aqui você descobrirá a existência de um 

subespaço vetorial com bases harmônicas em sistemas com n+m graus de liberdade 

ortonormalizados por Gram-Schmidt em regime permanente. 

E que fazemos nessa tal de faculdade?
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Reza a lenda que estamos aqui para ter direito a cela especial quando brigar no bar, mas 

na verdade é um mistério para nós também. E para te ajudar a desvendá-lo, nós estamos aqui. Para 

evitar qualquer problema na relação bixo-veterano, existem algumas regras que você, bixo, deve 

seguir: 

 
Artigo 1º: Dos Direitos Civis                                     Artigo 2º: Da submissão do bixo 

Parágrafo Único: O único direito do bixo                               aos seus veteranos 

é o direito intransferível de não possuir                      §1 – Bixo é bixo e sempre será 

nenhum direito além deste direito.                             bixo. 

§2 – Veterano  nunca foi  bixo.

Agradecimentos: 

- Aos sumérios, por inventarem a cerveja; 

- Aos russos, pela vodka; 

- Ao CAASO, pelo caju; 

- Aos patrocinadores, pelo apoio; 

- E a você, bixo, que nos proporcionará 

muitos momentos de alegria e diversão!!! 

 

 

 

Artigo 3º: Dos deveres do bixo 

§3 – Bixos são uma raça inferior e 

por isso não podem exigir nada. 

§4 – Bixo deve sempre obedecer a 

seu veterano. 

§5 – Bixo é tudo burro e veterano 

tem sempre razão. 

§6 – Se por algum acaso o bixo vier a 

ter razão em alguma coisa prevalece o 

§5.

§1 – Todo bixo precisa buscar cerveja para seu veterano assim que o copo do mesmo 

não estiver cheio. 

§2 – Bixo pode beber se, e somente se, seu veterano estiver satisfeito e autorizar. 

§3 – É obrigação de todo o bixo pagar uma breja para seu veterano. 

§4 – É dever de todo bixo honrar a Engenharia de Produção da EESC/USP, 

comprometendo-se a defender sua faculdade. 

 
Agora, papo sério. Todo ano vemos notícias de trotes violentos nas faculdades, fazendo 

com que o ingresso na faculdade seja uma conquista e ao mesmo tempo um pesadelo para o bixo 

e seus pais. Entendemos aqui no campus que o trote tem o intuito de gerar uma integração entre 

bixos e veteranos do mesmo curso, sendo uma forma de conhecer um ao outro. De um lado, os 

veteranos têm consciência de que o trote tem que ser saudável, pois já passaram por isso e 

querem ter a sua vez de dar o trote. De outro, queremos mostrar a você, bixo/bixete da Produção 

que o trote nada mais é que uma brincadeira, por isso, não tenha medo e curta! Ninguém pode te 

obrigar a fazer coisas que não queira fazer, se tiver alguma restrição é só avisar que os veteranos 

vão pegar leve e se você não quiser participar, pode mudar de ideia quando quiser. Ir buscar 

aquela cervejinha para o veterano pode garantir bons papos e dicas para sobreviver ao primeiro 

ano! 
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2         Palavra do Tutor da Turma 
 

Queridos ingressantes em Engenharia de Produção na EESC-USP 2017, PARABÉNS!!  

Assim mesmo: em letras maiúsculas e garrafais, de forma simples e direta, com várias  

exclamações. Você merece! Ingressar numa Universidade pública brasileira de alto nível não  

é uma tarefa simples, quanto menos fácil! Também, muitos o acompanharam, apoiaram e  

contribuíram para que você conseguisse chegar até aqui e merece os mesmos cumprimentos:  

seus pais, irmão, irmã, familiares, professores, amigos… 

 Você inicia agora uma nova e maravilhosa fase da vida. Será uma fase de formação  

profissional e pessoal extremamente importante, que brevemente deixará saudades. Os  

próximos 5 anos (pelo menos...rs) lhe exigirão dedicação, disciplina, esforço, energia,  

paciência, cooperação, troca de experiências e muitas outras atitudes para esse desenvolvimento.  

Serão muitos desafios, exigências e oportunidades. 

 A vida universitária em São Carlos é dinâmica, cheia de possibilidades e você terá  

muitas pessoas na mesma rotina que a sua, dia e noite, compartilhando muitas sensações:  

inseguranças, alegrias, conquistas e dificuldades seja nas aulas, nos estudos, nas festas, no  

CAASO, na Empresa Júnior, no Pró Produção, em alguma(s) atividade(s) extracurricular(es)  

na república, quadra, academia, piscina… Esteja disposto a equilibrar interesses, suas  

disponibilidades e responsabilidades para encarar e tirar dela os melhores e mais saudáveis  

proveitos. 

 Cada momento poderá ser uma boa oportunidade para você adquirir uma nova  

capacidade ou característica intelectual, ética, exemplar, social, de busca pela excelência  

e você pode conquistá-la de forma divertida, íntegra e prazerosa. De grande crescimento  

intelectual. 

 A formação desse grande profissional e cidadão está em suas mãos. Ser nomeado tutor  

da turma 2017 do curso de Engenharia de Produção da EESC-USP é um orgulho, e também  

uma grande responsabilidade. Estarei sempre engajado em oferecer a vocês apoio e ajuda  

nessa caminhada, que eu tenho certeza será inesquecível e saudosa para todos. Pode parecer  

que não nesse momento, mas daqui a pouco você já estará olhando para trás e tendo a impressão  

de que foi muito rápido, já sentindo saudades. 

 Conte sempre comigo, assim como eu sempre contarei com você para que essa jornada  

seja a mais frutífera. A troca de experiências nos fortalece para enfrentarmos os desafios. 

  Um forte abraço e muito sucesso,  

    Walther. 
 

 

Walther Azzolini Junior, Professor Doutor: Graduado em Engenharia 

de Produção Mecânica pela Universidade Metodista de Piracicaba (1991), Mestre 

em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP 

(1996) e Doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade de São Paulo – USP 

(2004).  Participou de cursos de Extensão Universitária oferecidos pela University 

of California: Gestão de Projetos e Logística e Canais de Distribuição. Atualmente 
é Professor Assistente MS-3 da Universidade de São Paulo, lotado na Escola de 

Engenharia de São Carlos (Departamento de Engenharia da Produção), em Regime 

de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa. É pesquisador convidado da 

Equipe de pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Gestão de Pequenas 

Organizações e Desenvolvimento Sustentável – GEOPE – Grupo de Estudos 

vinculado ao Departamento e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção-SEP da Escola de Engenharia de São Carlos-EESC da Universidade de 

São Paulo-USP.                                 Email: wazzolini@sc.usp.br
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3         O Pró-Produção 
 

Mas, afinal, o que seria o Pró-Produção? E uma Secretaria Acadêmica? 

Assim que a Escola de Engenharia de São Carlos foi fundada, em 1953, os 

estudantes dos primeiros cursos da unidade logo se organizaram em um Centro Acadêmico, o 

CAASO, que é a entidade estudantil que 

representa todos os alunos de graduação do campus da USP  

em  São  Carlos.  Desde a sua criação, o CAASO ostenta uma 

forte tradição na luta em defesa da democracia no Brasil, 

principalmente durante a ditadura militar, encabeçando a 

resistência estudantil nessa época através de passeatas e 

manifestações, além da luta pela reconstrução da UNE. Além 

disso, o CAASO é extremamente importante com relação às   

 

questões internas  à universidade, protagonizando lutas por melhores condições de moradia 

(alojamento), melhor qualidade das refeições no bandejão, pela democratização da universidade 

e autonomia dos espaços e da organização estudantil. 

 

Com o passar do tempo o campus cresceu em quantidade de cursos e alunos, então 

começam a despontar em diversos cursos e unidades, outras organizações estudantis. Nesse 

sentido, em 1996, alguns alunos do nosso curso fundaram o Pró- Produção. 

 

 

 

Bixo, o Pró é uma entidade 

estudantil que visa representar todos os 

alunos do curso de graduação em 

Engenharia de Produção da USP - São 

Carlos. Além de representar e defender 

os interesses de todos os alunos do 

nosso curso, nós buscamos facilitar o canal de comunicação entre os produteiros, o CAASO, e 

os docentes do Departamento de Engenharia de Produção. 

O Pró busca transformar a realidade em que está inserido, seja através de rodas de 

conversa, discussões e propostas de melhoria no curso, seja oferecendo atividades 

complementares para a nossa formação como as palestras e minicursos ou propondo eventos 

culturais, sociais e de integração entre a comunidade produteira. Somos uma organização dos 

alunos para os alunos, e você bixo está mais que convidado a participar do Pró. Fique ligado!
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Fazer parte do Pró-Produção é uma experiência diferente. É a chance de aprender e crescer 

de uma maneira que não acontece em nenhuma aula de cálculo. É uma oportunidade que te 

permite entrar em contato com alunos de todos os anos, aprender a se expressar, argumentar, 

questionar, ter pensamento crítico, trabalhar em grupo e a liderar. Sem contar da aplicação de 

ferramentas que te ajudarão futuramente. Nossas reuniões são abertas a todos os alunos da 

produção.  

 
           Se ficou alguma dúvida ou tiver sugestões, fale conosco: 

E-mail: proproducao@caaso.org.br 

Site: proproducaosa.org 

 

 
 

 

 
 

Bixão, agora você também é RAÇA CAASO, então decore ai o nosso maravilhoso 

e honrado hino: 
 

Nós somos lá de São Carlos 
viemos aqui pra zonear. 

No esporte, nós somos bosta, 

nosso negócio é a cachaça! 

 
E mesmo que nós não ganhe, 

que nós apanhe, vamos brindar. 

A comida dá diarréia, 
e os/as homens/mulheres dão gonorréia! 

 

A pinga queremos com limão. 

Os/As homens/mulheres com muito mais tesão. 
Porém se a EESC amada precisar da macacada, 

puta merda que cagada! 

 
1, 2, 3, 4 

 

Como é legal, 
calcular a integral. 

Mesmo sem grafite, 

calculamos o limite. 

Amor de graça, pela cachaça. 
Não há quem possa, com a turma nossa! 

 

Engenharia U S P 
CAASO, CAASO, 

botando pra fudê! 

 
Ô FEDERAL, XUPA!! 

Ô FEDERAL, XUPA!!! 

Ô FEDERUPAA, 

Vai pra puta que pariu 
Í, ó!!!! 

 

 

 

  

mailto:proproducao@caaso.org.br
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Veja a seguir algumas das atividades que o Pró-Produção desenvolve: 
 

 
 

3.1      Minicursos 
Pensando no futuro profissional dos Produteiros, o Pró-Produção organiza alguns minicursos ao longo do 

ano a fim de aprimorar sua formação enquanto estão na universidade. Recentemente foram oferecidos minicursos 

de Photoshop e Excel, por exemplo. 

 

3.2         Produmundoloko 
 

A lendária festa da Produção do CAASO... Tantas histórias para contar. Depois de muitas edições 

dentro do salão do CAASO, sua última havia sido em 2012, devido a liminar que proibia festas dentro da nossa 

querida Universidade. Até que ano passado a festa voltou em um lugar diferente, e agora segue novamente sua  

tradição. Aguarde no Segundo Semestre... 

 
 

3.3      Cervejada 
 

Para abrir o ano, o semestre e a semana de recepção, temos a Cervejada da Produção! Sim, a Melhor 

Cervejada já no primeiro dia. Para quem comprar o kit bixo, basta ir com a camiseta que vem nele para entrar de 

graça. Só vem: 06 de março! 

 

3.4         Produfest 
 

O Produfest é um grande churrasco voltado para os alunos de graduação e pós, e também  

é feito o convite a docentes e funcionários do Departamento de Engenharia de Produção. É subsidiado pelo  

Pró-Produção, com muita carne, cerveja e o tradicional patê de alho do Fogaça.  Nesse primeiro semestre o  

Produfest terá sua 14ª edição! É uma ótima chance de integrar ao restante do curso. 

 

 

3.5         Encontro de Ex-Alunos 
 

O Encontro de Ex-Alunos é organizado pelo Pró-Produção desde 2010 e vem 

crescendo e se tornando tradição. No ano de 2013, o evento foi organizado de modo a deixar os ex- 

alunos mais à vontade e em 2014 e 2015 essa ideia foi mantida, contando inclusive com roda de samba e 

piscina. O Encontro é uma ótima ano!
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3.6      Proker 
 

O Poker da Produção! Campeonato que reune os amantes do baralho e muitos expectadores numa 

competição ao acompanhamento de petiscos 

 

 

 

3.7         Produgol 
 

O Produgol é o campeonato de futsal da Produção, responsável por integrar os alunos de todas 

 as turmas do curso e ser um estímulo à prática de esportes. Bixões, tragam suas chuteiras para Sanca. 

 
 
 
 
 

3.8   Fim de Tarde Cultural 
Pensando na vivência universitária, na integração dos estudantes e no crescimento cultural, o Pró realiza o 

Fim de Tarde Cultural, um evento onde há o compartilhamento de habilidades musicais, performáticas e poéticas. 

No evento são realizadas diversas atividades culturais com o intuito de integrar a comunidade produteira e 

conhecermos novos talentos. 

 

 
 
 
 
 
 

3.9      Jogos InterProdução 
 

O Jogos InterProdução é um evento esportivo insano, organizado anualmente pelo Pró-Produção 

 em conjunto com outras universidade. O objetivo dos jogos é promover a integração alunos de  

Engenharia de Produção de diversas faculdades por meio dos esportes, festas e torcidas. Apelidado de  

JIP, os jogos tiveram a sua primeira edição no ano de 2010. Na edição JIP 2014, o CAASO foi campeão 

 pela segunda vez, deixando pra trás os rivais da Federal (XUPA)! Em 2015, infelizmente, ocorreram  

alguns atritos no Torneio e acabamos perdendo a Taça injustamente. Reservem o final de semana do  

dia 03 de Junho! 

 
 
 

 

3.10   ProduCINE 
 

Já imaginou um cinema a céu aberto, com muita pipoca e uma tela gigante? Esse é o ProduCINE. Um filme 

escolhido por votação para reunirmos a Produção num cantinho aconchegante para assistirmos com OPEN Pipoca e 

Refri. 
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3.11      Sistema de Avaliação 

 
O Pró Produção tenta todo ano realizar avaliações de curso de Engenharia de Produção 

por meio de diferentes Sistemas de Avaliação que compila a opinião dos alunos e as leva para o Departamento.  

Temos o SIAP, avaliação da última turma, etc... 
 
 
 
 

 

3.12   InformAÇÃO 
 

O InformAÇÃO é um dos meios de comunicação do Pró com a comunidade produteira e o jornal é 

publicado online ou impresso. Lançado mensalmente, ele aborda as principais questões tratadas nos órgãos 

colegiados, reflete sobre acontecimentos, políticos ou não, do país. Qualquer aluno da Produção é bem-

vindo para publicar um textinho! 
 

 

E muitas outras mais realizações que vocês descobrirão durante o ano! 
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4         Acontecimentos de 2016 
 

Trazemos aqui uma contextualização dos fatos marcantes não somente no CAASO, mas 
também dentro do seu curso. 
 

4.1      Na Produção 

 
●    Alterações Curriculares  

 
 

Você que está entrando em 2017 cursará Engenharia de Produção, como as turmas de 2014,  

2015 e 2016, mas quem entrou até o ano de 2013 se formou ou está se formando como engenheiro  

de produção mecânico. Isso quer dizer que o curso passou por um processo de alterações curriculares,  

o qual foi concluído no final de 2013 para ser implantado para as turmas que estavam por vir, começando  

pela 014. 

Com o passar dos anos, naturalmente, se faz necessário que o curso se atualize para atender a  

demanda da sociedade, acompanhar as novas tecnologias, manter seu padrão de qualidade e atender a  

exigência do CREA de extinguir cursos de Engenharia de Produção com ênfase, apesar de não haver  

urgência nem pressões pro parte da entidade. No caso em questão, a demanda de atualizar o curso  

era antiga, pairava as reuniões de conselhos e comissões havia mais de cinco anos. Entretanto, a ideia  

só entrou efetivamente em pauta em meados de 2012 com um prazo apertadíssimo para conclusão, ainda  

mais se tratando de um assunto de tal importância. 

Foi definido como prazo da conclusão das alterações o mês de setembro do ano de 2012 e, com  

a inevitável aproximação do prazo imposto, os professores sentiam a necessidade de aprovar mudanças 

 sem que houvesse uma discussão aprofundada entre os corpos docente e discente (alunos), ou ainda,  

muitas vezes, sem discussão alguma. Diante dessa situação, os alunos entenderam que a forma como as  

alterações estavam sendo feitas, com pressa e sem discussões e embasamento de qualidade, era inadequada 

e não traria bons resultados para o curso e os alunos que estavam por vir.  

Para mudar isso, os alunos, representados pelo Pró-Produção, enviaram uma carta aberta à comuni- 

dade da engenharia de produção reivindicando o adiamento da alteração para o ano seguinte, deflagrando  

inclusive outros problemas no processo como a falta de documentos oficiais e a demora em repassar aos  

alunos as reais intenções do corpo docente, além de outros problemas encontrados no departamento. 

A repercussão foi grande. Alguns pontos indicados da carta causaram discussões entre alunos e 

professores e causaram certo reboliço, todavia, tudo exposto e demandado na carta era de extrema 

importância e, de uma forma ou de outra, o adiamento proposto pelos estudantes foi aceito, dando mais 

 um ano para que a alteração do curso de desse de maneira adequada e resultasse um curso de alta qualidade. 

Dessa forma, o processo foi se desenrolando com mais calma e possibilitando pressionar os  

professores por propostas concretas e enviá-los também as nossas, sendo criado um canal de  

comunicação mais intenso entre alunos e docentes, apesar de não ser o ideal. Nesse sentido, mesmo que 

 de forma confusa e por vezes desorganizada, fomos chegando aos “finalmentes” do processo, o momento 

onde as ideias seriam analisadas e aprovadas ou não.  

Apesar das vitórias obtidas, nem todos nossos pontos foram levados em conta, devido o 

fato de as comissões que tomam decisões serem compostas por uma esmagadora maioria de docentes,  

o que torna sua opinião fortemente mais relevante que a das outras categorias e configura uma  

certa falta de democracia que pode ser percebida em nossa universidade em diversos aspectos e fatos  

ocorridos nos últimos anos.  

Neste ano de 2017, você dará continuidade na implementação dessa nova grade e ao longo 

dos próximos anos irá passar por disciplinas nunca antes aplicadas em nosso curso, ou seja, será sua  

função avaliar e auxiliar no desenvolvimento dessas para que saibamos se estão sendo efetivas 

e se agregam realmente à sua formação, bem como para que estejamos sempre prezando  

pela qualidade e excelência do nosso curso. 



Manual do Bixo – Pró Produção 

14 

 

 

 

 
 

4.2     No CAASO  
 

Em 2016 tivemos o Participa CAASO! Foram várias mesas de debate e palestras sobre 

política e economia com diversos convidados... aliás, quem inaugurou o Participa foi ninguém 

menos que Eduardo Suplicy! Sua palestra sobre Economia Cidadã encheu o palquinho com mas 

de 1.200 pessoas.  

No final do 1º semestre também tivemos uma greve estudantil, que durou duas semanas e 

foi contra os cortes na educação pelo governo federal, além de pautas mais locais da USP, como a 

abertura de contas, não terceirização dos serviços e o preenchimento de todas as vagas ociosas nas 

creches. O CAASO também promoveu um debate entre os candidatos à prefeito de São Carlos. 

Enfim, não faltou política, mas também não faltaram aquelas coisas extremamente 

necessárias para o bem-estar de qualquer universitário: as festas. Além das festas tradicionais 

como o TUSCA, tivemos também o 1º Palquinho LGBT do CAASO!  

Que bom que você entrou bixão! Já pensou perder tudo o que a gente vai fazer junto em 

2017? 

 

 

 
 
 

 
União Nacional dos Estudantes (UNE): A UNE é a entidade máxima de representação dos estudantes 

universitários. Uma das lutas que define o trabalho da UNE é a reivindicação por educação pública, gratuita e de 

qualidade. Isto não quer dizer, no entanto, que o trabalho da entidade se resuma apenas as questões educacionais. De 

acordo com sua tradição, a UNE sempre participou ativamente dos principais acontecimentos políticos do país. 

(http://www.une.org.br/) 

 
Diretório Central dos Estudantes Livre Alexandre Vannucchi Leme (DCE – Livre da USP): O DCE – 
Livre da USP é a entidade representativa máxima dos estudantes tanto dos campi da capital como dos campi 

do interior, com a função de organizar e expressar as vontades, anseios e as posições políticas dos estudantes. Ele 

está em uma esfera superior ao Pró-Produção e ao CAASO, por exemplo. (http://www.dceusp.org.br/) 

 
Centro Acadêmico Armando de Salles Oliveira (CAASO): O maior Centro Acadêmico da América Latina e o 3º 

do mundo, o CAASO, é o órgão representativo de todos os alunos de graduação da USP São Carlos. O CAASO foi 

fundado no dia 22 de abril de 1953 pela primeira turma de alunos e recebeu este nome em 

homenagem ao governador do Estado de São Paulo que criou a USP. (http://www.caaso.org.br/) 
 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.une.org.br/
http://www.dceusp.org.br/
http://www.caaso.org.br/
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5         Representação Discente (RD) 
A representação discente, conquista histórica do movimento estudantil, é uma forma dos 

estudantes terem voz e voto nos órgãos colegiados deliberativos da Universidade. Apesar de os 

alunos serem minoria frente aos professores nestes órgãos, é por meio da representação discente 

que os estudantes conseguem não só reivindicar suas pautas de interesse coletivo, mas também 

acompanhar o que se passa no seu departamento, curso, instituto e universidade.  
Conheça alguns dos RDs dos principais órgãos colegiados da EESC e do Campus: 

 

 
 
 

5.1      RDs da Produção 

 
Conselho do Departamento de Engenharia de Produção (CD) 

●   Titular: Raiane Novais de Vasconcellos  

●   Suplente: Beatriz Marcico 

 
Comissão Coordenadora de Curso (CoC) 

●   Titular: Rafael Corazza Marques 
●   Suplente: Plínio Marques de Siqueira 

 
Congregação da EESC (CON) 

●   Titular: Felipe Magnus Schmidt 
●   Titular: Matheus Felipe Fumes 

 
Conselho Técnico-Administrativo (CPq) 

●   Titular: Lucas Oliveira dos Santos Francato  

 
Comissões Coordenadoras de 

Programas de Pós-Graduação 

(CCPs) 
●   Titular:  Lucas Daniel Del Rosso Calache 

●   Suplente: Helena P. B. C. L. Beltramini

mailto:nasg@gmail.com
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CO (Conselho Universitário): O Conselho Universitário é o órgão colegiado máximo da USP, com funções 

normativas e de planejamento, cabendo-lhe estabelecer a política geral da Universidade para que ela atinja seus 

objetivos. É presidido pelo reitor da Universidade. 
 

 
Conselho Gestor do  Campus: O  Conselho Gestor tem como funções de destaque promover o 

entrosamento das atividades comuns de interesse das unidades integrantes do Campus; aprovar proposta 

orçamentária da Prefeitura do Campus; propor o plano de obras e reformas de interesse comum do Campus; e 

deliberar sobre a ocupação e utilização de bens imóveis e áreas comuns existentes no Campus. 
 

 
Congregação (CON): É o órgão colegiado máximo do instituto ou unidade, no nosso caso da EESC. Ela é 

responsável por propor a criação ou reformulação de cursos, habilitações ou ênfases; aprovar a 

criação/inclusão e extinção/exclusão de disciplinas, alteração da duração ideal, mínima e máxima de cursos, 

alteração do nome dos cursos; propor ao Conselho Universitário a criação, transformação ou extinção de 

Departamentos. Cabe recurso à Congregação da Unidade de Ensino de quaisquer decisões dos Departamentos e 

das Coordenações de Curso. 
 

 
Comissão de Graduação (CG): É o órgão da unidade responsável pelos seus cursos de graduação. Cada curso tem 

um coordenador (que faz parte da CG). Lá são deliberados sobre os recursos apreciados pelas CoCs; 

estabelecimento de convênios com empresas para estágio; e definição de períodos de recuperação, 

trancamento de matrícula, e de critérios gerais de interesse dos cursos de graduação. 
 

 
Comissão de Cultura e Extensão Universitária (CCEx): Essa Comissão é a instância que planeja, coordena e 

executa os eventos de cultura e extensão da unidade. Isto é, é responsável por propor à CON as diretrizes de 

cultura e extensão universitária para a EESC. 
 

 
Comissão de Coordenação de Curso (CoC): A CoC é o órgão colegiado responsável pela administração de um 

curso de graduação. Ela deve analisar a pertinência do conteúdo programático de cada disciplina; propor a 

grade horária semestralmente; promover o aperfeiçoamento constante do ensino, no  que  diz  respeito à  

adequação curricular,  melhoria e  implantação de  laboratórios didáticos, biblioteca e recursos didático-

pedagógicos; julgar recursos de matrícula ou recuperação fora do prazo, projetos de intercâmbio e, também, 

processos de jubilamento. 
 

 
CD (Conselho do Departamento): O CD é um órgão colegiado que tem por principais responsabilidades 

definir  as  áreas  de  competência  em  ensino,  pesquisa  e  cultura  e  extensão Universitária do 

Departamento; propor a criação e oferecimento de disciplinas e programas de pesquisa nas áreas de 

competência e zelar pelo ensino; propor convênios de intercâmbio; e cuidar da manutenção e aprimoramento 

tanto do espaço físico do Departamento quanto dos seus docentes.
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6         Dicas da Graduação 
 

 
6.1      Júpiterweb 

 
Somente em São Carlos, são mais de 5 mil uspianos na graduação. Assim, plataformas online 

tornam muito mais fácil o controle da sua própria graduação. A mais importante dessas 

plataformas é o Júpiterweb, que você usará durante toda a sua estadia nessa maravilhosa 

universidade. No Júpiter, é possível encontrar: 
●    Calendário oficial da USP (feriados e datas importantes) 

●    Resumo escolar (disciplinas já cursadas, notas e frequências) 

● Disciplinas oferecidas (horário e nome do professor que vai dar a 

aula) 

●    Bolsas disponíveis (auxílio, tutoria, iniciação científica) 

●    Documentos (atestado de matrícula ou atestado de aluno) 

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/ 

 
Cartão USP 
 

Logo no início, é indispensável fazer a solicitação do seu cartão USP no Júpiter. Você deve ter recebido 

a sua carteirinha provisória, mas para conseguir o cartão USP definitivo você deve seguir quatro passos básicos: 

Entrar no “Primeiro Acesso” na página inicial do Júpiter (canto inferior esquerdo da tela). 
Preencher os campos solicitados para fazer o cadastro. 

Entrar na opção “Cartão USP”, e escolher “Nova Solicitação” (ou primeira solicitação). 

Siga os passos, e pronto! Seu cartão USP será requisitado e enviado para a EESC. 
Quando o status do cartão indicar que está disponível na sua unidade, basta buscá-lo no Serviço de 

Graduação do E1 (não se preocupe com a demora, geralmente fica pronto após 2 ou 3 meses do seu 

requerimento). 

Com o cartão USP você consegue pegar livros nas bibliotecas da USP, frequentar o bandejão, ter acesso a 
prédios administrativos, pagar meia entrada no cinema, teatro e demais eventos, dentre outros benefícios! Cuide 

bem dele, pois ele te acompanhará por pelo menos 5 anos de graduação. 

 

 

6.2      Disciplinas Obrigatórias e Matrícula

 

Quando estamos falando da graduação, impossível não pensar nas inúmeras matérias que 

serão estudadas ao longo do curso. São mais de 50 disciplinas obrigatórias que vão compor a sua 

grade obrigatória e auxiliar na sua formação como Engenheiro de Produção. A grade de todo o 

curso pode ser consultada no JúpiterWeb: 

(https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=18&codcur=18084&codhab=0

&tipo=N).  

 
 

 

 
  

 

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=18&codcur=18084&codhab=0&tipo=N
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=18&codcur=18084&codhab=0&tipo=N
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Serviço de Graduação (SVGR): Toda unidade possui uma sessão administrativa por cuidar e orientar os alunos 

dos cursos de graduação que a ela estão vinculados. O SVGR da EESC fica no primeiro andar do E1 (prédio 

administrativo da engenharia). Lá você pode tirar dúvidas quanto a sua matricula, emissão de documentos ou 

solicitação de requerimentos. 
 

 

E1: O E1 é o prédio administrativo da EESC. Nele você encontra o Serviço de Graduação, CCInt, área financeira e 

o escritório e secretaria do Diretor. Localizá-lo no campus é muito fácil: é aquele prédio de vidro em frente à  

praça central do campus. Não se esqueça da sua carteirinha quando for entrar lá! 

 

 

 

 
 

 

Nesse primeiro semestre, você já está matriculado em todas 

as matérias obrigatórias do semestre. No entanto, sua grade 

curricular deverá ser montada por você nos semestres seuintes, 

sendo possível pegar matérias optativas do seu interesse, adiantar 

matérias, ou cursar matérias atrasadas. Toda essa flexibilidade 

possibilita que seus horários sejam utilizados da melhor maneira. 

Isso deve ser feito antes do no início de cada semestre, através do 

JupíterWeb. 

Além de ajustar seus horários, é aconselhável que se atentem 

aos professores. A escolha certa pode fazer toda a diferença no seu 

aprendizado e na possível dor de cabeça no fim do semestre. Para 

isso, existem grupos no Facebook que dão várias informações sobre  

os diversos  professores da USP, bem como a qualidade de sua 

didática, o estilo do seu métodos de avaliação, e etc. Os veteranos 

também podem lhes ajudar nesse quesito. 

 
São João da Graduação 

 

 

No Serviço  de  Graduação  da 
EESC, encontra-se o salvador da 

graduação dos engenheiros: é o 

famoso  Joãozinho.  Caso  surja 

algum problema sério relacionado 
com matrículas e outros aspectos 

da    graduação,    sugerimos    que 

procure conversar com ele. 
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MatrUSP 

 

Para auxiliá-los na hora de fazer sua matricula nas disciplinas 

obrigatórias, como também nas do seu interesse, existe um site 

muito útil e que facilita bastante a sua organização: o Matrusp. É 

um simulador de grade de horários para matrículas da USP, no qual 

cada aluno digita os nomes ou os códigos das matérias e é montada 

uma grade horária com as matérias selecionadas. O site possibilita 

que sejam feitas várias simulações e que elas sejam salvas, assim 

fica fácil avaliar quais são as melhores opções, quais horários de 

aulas coincidem ou quais horários melhor se encaixam na sua 

rotina. O link para o site é: http://bcc.ime.usp.br/matrusp/#ixz8k8nc 

 

 

 
 

 

 

6.3      Disciplinas Optativas e Certificado Especial 
 

Ao longo do curso, todos os alunos da produção devem cumprir 8 créditos de 

optativas livres. Ou seja, para nos formarmos, temos que cursar disciplinas optativas de qualquer 

instituto ou departamento até que se some o mínimo de 8 créditos. Você pode conhecer as opções 

enquanto faz a matrícula no Júpiterweb no final do semestre. 

Aqueles que quiserem poderão também realizar Estudos Especiais em Estratégia e 

Organização se cursarem mais 8 créditos em disciplinas optativas eletivas nessa subárea e, 

ainda, realizarem o Estágio Supervisionado e o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

também nessa área da Engenharia de Produção. Assim, a esses alunos será conferido o Grau de 

Engenheiro de Produção com Certificado de Estudos Especiais em Estratégia e Organizações. 

Existem outros certificados especiais oferecidos na Escola de Engenharia de São Carlos, e 

no futuro, novas áreas de Estudos Especiais, relacionadas às subáreas da Engenharia de Produção, 

poderão ser criadas. Para obter mais informações e conhecer a lista de disciplinas eletivas, acesse 

o site do Pró, o Júpiter Web, ou ainda o Serviço de Graduação da EESC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São João da Graduação 
No Serviço  de  Graduação  da 

EESC, encontra-se o salvador da 

graduação dos engenheiros: é o famoso  

Joãozinho.  Caso  surja algum pão,    

sugerimos    que procure conversar 

com ele.

http://bcc.ime.usp.br/matrusp/#ixz8k8nc
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Crédito: Unidade elementar, medida em horas, correspondente a atividades exigidas do aluno de qualquer            

curso da USP. Está classificado em duas categorias: 

- Crédito Aula: as atividades relativas a aulas teóricas, seminários e aulas práticas têm seu valor 

determinado em “créditos-aula”. Cada crédito-aula corresponde a quinze horas-aula. 

- Crédito trabalho: é o valor atribuído às seguintes atividades: atividades de pesquisa; trabalhos de campo, 

internato e estágios supervisionados; leituras programadas; trabalhos especiais, de acordo com a natureza das 

disciplinas; excursões programadas pelo Departamento. O valor do crédito- trabalho corresponde a 30 horas. 
 

 
Média limpa: Valor entre 0 e 10 que é a média ponderada das notas obtidas em todas as disciplinas até o 

momento, mas não são consideradas as reprovações do aluno. É calculada usando como pesos o número de 

créditos de cada disciplina. 
 

 
Média suja: Valor entre 0 e 10 que é a média ponderada das notas obtidas em todas as disciplinas até o 

momento, considerando-se também as disciplinas, e respectivas notas, reprovadas. É calculada usando como 

pesos o número de créditos de cada disciplina. 
 

 
Requisito: Matérias que precisam ter sido cursadas para que se possa fazer a matéria seguinte. Para se cursar 

Linguagem de Programação Aplicada (2º semestre), por exemplo, é preciso que você seja aprovado, tanto por 

nota (maior ou igual a 5) como por frequência (maior ou igual a 70%), anteriormente em Introdução a Ciência 

da Computação (primeiro semestre). Caso seja reprovado na disciplina com 70% de frequência e média maior 

ou igual a 3, o requisito já é quebrado. 
 

 
Trancamento Parcial de Matrícula: interrupção das atividades escolares em uma ou mais disciplinas. Ou seja, 

o aluno não mais cursa essa disciplina no semestre, tendo de cursá-la em algum semestre posterior. A 

solicitação de trancamento parcial deverá ser feita pelo aluno no máximo até o final da primeira metade do 

período letivo, obedecidas as datas no Calendário Escolar do Júpiterweb. O número de créditos-aula restante 

na matrícula do aluno não pode ser inferior a doze.
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6.4      Email USP 
 
 

Agora que você é um aluno da USP e recebeu automaticamente  uma  conta  de  e-mail  institucional.  

 Esse é o principal  meio  de comunicação  da  Universidade  com  você, portanto  fique  atento  à  sua  caixa   

de entrada. Para acessar o seu webmail USP, o endereço é webmail.usp.br/. Por meio do webmail USP você  

recebe informativos de todo campus, além de ser notificado da inclusão de suas notas e frequências no Júpiter.  

Como o webmail oferece pouco espaço de armazenamento e não é fácil gerenciar suas contas de e-mail  

simultaneamente, você também pode redirecionar o seu webmail USP para qualquer outra conta (Gmail, por  

exemplo). Para isso, siga as dicas abaixo: 

1. Acesse: http://webmail.usp.br/ e faça o login 

 

2. Clique na aba “Preferências” e selecione “E-mail” no painel “Visão geral” 

 

3. Na seção “Recebendo mensagens” e em “Quando chegar uma mensagem:”, vá ao  campo  “Encaminhar   

uma  cópia  para”  e  adicione  o  endereço  de encaminhamento completo 

 

4. Ative a opção “Não manter uma cópia local das mensagens” para que os emails não fiquem armazenados 

 no webmail e não sobrecarregue a caixa de entrada 

 

5. Clique em Salvar 

 

Dica de sobrevivência: Crie um Gmail, caso ainda não possua, ele possui uma série de ferramentas que irão te auxiliar na 

sobrevivência acadêmica, tais como o Google Drive, além de ter muito espaço de armazenamento e ótimos apps para 

smartphones. São muitas as vantagens.  

 

Tenha um Gmail! 
 

Nós sabemos que é difícil. Você vem usando um serviço de e-mail durante anos, seja ele Hotmail, 

Yahoo, UOL ou Terra, e mudar é trabalhoso. Mas confie na gente: agora vai ser mais fácil. Mude o quanto antes. 

 
Qualquer dúvida, novamente, procure um veterano!  
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6.5      Lugares para estudar 
 

Há vários lugares para estudar no CAASO: 

 
 

Aquário: Sala de estudos 24h, com mesas grandes 

e várias cadeiras. Ótimo lugar para o 

desenvolvimento de trabalhos e projetos em grupo 

ou individual. 
 
 

Sala 24h ICMC: Sala de estudos em grupo ou 

individual 24h embaixo da biblioteca. 
 
CETEPE: Salas climatizadas para estudo  em 
grupo, abertas de segunda à sexta-feira das 8h 

 

 
Biblioteca ICMC: Livros de matemática e 
computação, com salas para estudo em grupo, das 

8h às 21h30 de segunda a sexta-feira, e das 

9h às 12h aos sábados. 
 
 

Biblioteca Central (EESC): Local silencioso, 

com grande acervo de livros, computadores e 
espaços para estudo individual ou em grupo, 

aberta das 8h às 22h de segunda a sexta, e das 8h 

às 12h aos sábados.

às 22h.                                                                                    
Biblioteca IFSC: Salas climatizadas para estudo

 

 
Ateliês  da  Arquitetura:  Abertos  24h  com 

mesas de estudo. 

em grupo e mesas para estudo individual, das 

8h às 22h de segunda a sexta-feira.

Biblioteca IQSC: Horário de funcionamento das 

8h às 19h de segunda a sexta-feira e aos sábados 

das 8h às 12h. 

 
Pró-Aluno: Salas de computadores com acesso à 

internet de qualidade e cota semestral de 100 

impressões acadêmicas gratuitas. Das 8h às 

22h de segunda à sexta e das 8h às 12h aos 
sábados. 

Sua casa: Se você mora em uma república com  

pessoas  da  sua  turma,  vá  fundo  e estude em 
casa. Se você mora sozinho ou com caras de 

outros cursos/anos, mas se concentra bem em 

casa, também o faça. Mas dê preferência aos 
estudos no CAASO. Você pode aproveitar para 

interagir com a turma, pegar as dicas da galera e 

principalmente dos seus veteranos.
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7         Universidade de São Paulo – Campus de São Carlos 

 
A alimentação certamente não vai ser um problema para você, bixão.  

As opções no campus e na cidade de São Carlos são inúmeras, aqui estão algumas delas:  

 

7.1      Alimentação no Restaurante Universitário 
 

O restaurante universitário tem um serviço de self service (com 

opção vegetariana) e, por um preço acessível, os alunos da USP podem  

almoçar e jantar de segunda à sexta feira, além de almoçar nos sábados. 

O cardápio diário pode ser acompanhado no aplicativo do CAASO  

e no site da prefeitura do campus. 

(http://www.pcasc.usp.br/ser_restaurante.htm) 

Nas primeiras semanas, será necessário utilizar o seu RU card  

(cartão provisório para o bandejão), que você deve ter ganho junto com  

 o seu Cartão USP provisório.  

 

Depois da chegada do seu Cartão USP permanente, ele será utilizado para frequentar o bandejão, 

mas não esqueça que é necessária a sua validação no JupiterWeb. Para saborear as refeições do  

bandeco, é necessário carregar o RU card ou o Cartão USP com os créditos na cabine que fica atrás do  

CAASO, próxima ao bloco C. A quantidade de créditos que você tem disponível pode ser consultada  

no Sistema RUCard (https://uspdigital.usp.br/rucard/). A compra de crédito no campus 1 deve ser feita  

das 9 às 14 horas, de segunda à sexta, enquanto no campus 2 deve ser feita das 11h15 às 13h. 
 

Os horários do bandejão são:  

 

- No Campus 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 

- No Campus 2:  

Almoço: das 11h15 às 12h45, segunda a sexta-feira. 

 

7.2      Atendimento Médico 
 

O UBAS é a Unidade Básica de Assistência à Saúde do campus USP São Carlos, que 

oferece ao aluno, além de professores, funcionários e dependentes, atendimento gratuito médico 

e odontológico. Há também disponível o atendimento psicológico, vinculado ao Serviço de 

Promoção Social, o qual o paciente encontra conta com aconselhamento individual, prevenção 

do stress, grupos de sociabilidade e trabalho psicopreventivo. Horário de funcionamento: das 

7h45min às 17h, de segunda a sexta-feira. 

  

Tel.: (16) 3373-9197 

Atendimento Psicológico - tel.: (16) 3373-9111 

 
7.3      Segurança e acesso ao Campus 

 
Veículos 

 

Para entrar e sair da USP de carro sempre que quiser, sem ter de parar e se identificar  

https://uspdigital.usp.br/rucard/
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUnam4q6bRAhUCGpAKHSO5BwIQjRwIBw&url=http://janelasdoimaginario.blogspot.com/2010_04_01_archive.html&bvm=bv.142059868,d.Y2I&psig=AFQjCNE8flvvtvMzX4XM8bzA2R9oUUyvrw&ust=1483544765371820
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nas portarias de acesso ao campus, você pode registrar um TAG. Basta cadastrar o seu  

 

veículo no Serviço de Fiscalização e Segurança no Prédio da Guarda Universitária (entre o CEFER 

e o CAASO) de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h30 e das 14h às 18h. É preciso apresentar o  

Cartão USP e o documento do veículo, que deve estar no nome do interessado ou da família (caso 

contrário, será necessária autorização do proprietário). 

 

 
Pedestres 

 

Atualmente, existem cinco acessos ao Campus para pedestres, sendo eles: portaria da Arquitetura, 

portaria do ICMC, portaria da Produção e as duas portarias da Física. Vale lembrar que, aos sábados,  

domingos e feriados, a saída da física fica fechada o dia todo, tanto para veículos quanto para pedestres. 

 

Segurança 

 

O novo aplicativo Campus USP permite o monitoramento de todos os campi da  

Universidade, possibilitando aos frequentadores dos campi registrar ocorrências relacionadas a furtos, 

roubos, sequestros, vandalismo, problemas na iluminação pública, vazamentos de água, presença  

de animais abandonados, denúncias de violência contra mulher, incêndio e emergências médicas. 

O aplicativo foi desenvolvido pelas Superintendências de Segurança e de Tecnologia da  

Informação e está disponível nas lojas App Store e Google Play para download e atualização (segue  

os links abaixo): 

App Store: https://itunes.apple.com/us/app/campus-usp/id1052700869?ls=1&mt=8 

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.usp.campus_usp 

Depois de instalado no seu dispositivo móvel, o usuário deve fazer o login com seu número USP,  

usando a senha única de acesso aos sistemas institucionais da Universidade. O sistema está em funcionamento  

em todos os campi da USP. 

Os registros podem ser feitos por meio de texto, fotos ou áudio e são encaminhados imediatamente  

para o atendimento da Guarda Universitária e das Prefeituras dos Campi. 

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail dov@usp.br 

Responsável: Superintendência de Segurança 

 
 
 
 

7.4      Esporte e Lazer 
 

 

Como bom bixo de engenharia da USP, provavelmente 
o mais perto que você chegou de esportes no ano passado foi 

ver o sol da janela da sala de estudos e o futebol de domingo na 

TV. Portanto, nada mais normal 
do que querer perder a palidez e a barriga acumulada durante os estudos (que logo será substituída 

pela de cerveja). 

Para aqueles que gostam de esportes, a USP de São Carlos conta com uma ótima 

infraestrutura para a prática esportiva, centrada no Centro de Educação Física, Esportes e 
Recreação (CEFER). Criado na década de 70, quando educação física era uma matéria 

obrigatória na grade de engenharia, o CEFER se modernizou ao passar do tempo mesmo sem a 

obrigatoriedade da disciplina, sendo um lugar muito procurado pelos estudantes. 
Conta com quiosques além de uma estrutura com:  

 

- 04 quadras poliesportivas;  
- 01 campo de areia;  

https://itunes.apple.com/us/app/campus-usp/id1052700869?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.usp.campus_usp
mailto:dov@usp.br
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- 01 campo de futebol;  
- 02 quadras de tênis;  

- 01 ginásio de esportes coberto para 1300 pessoas;  

- 02 piscinas (01 semi-olímpica e 01 infantil);  
- 01 academia de ginástica / musculação. 

 

Temos também um Salão de Eventos com 1405 𝑚2. 
 

 

Fique ligado! Para entrar é preciso apresentar o Cartão USP, mesmo que seja o 

provisório. 
 
 

Horário de funcionamento: 
 

 

CEFER: segunda a sexta-feira: das 8h às 21h45 e sábados e domingos: das 9h às 17h45. 

Piscina: segunda, terça, quinta e sexta: das 8h às 21h. Quarta: das 11h às 21h. 

Academia: segunda, quarta, quinta e sexta: das 8h às 13h45 e das 15h30 às 21h. Terça: 
das 11h às 13h45 e das 15h30 às 21h. 

Secretaria: segunda a sexta: das 10h às 12h e das 14h às 16 

Para mais informações: www.ccsc.usp.br/cefer/ ou a página no Facebook 
 

 
 
 

Responsável:  
Gizele de Cássia Martins 

Chefe da Seção 

Contato:  

Tel.: (16) 3373-9107 

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

 

 

 

7.5      Acesso a artigos e revistas científicas 
 

Os resultados de pesquisas científicas no Brasil e no 

mundo todo costumam ser publicados por meio de artigos e 
periódicos, apresentados em encontros e conferências, os 

quais normalmente são disponibilizados via internet. 

 

Além de possuir um vasto acervo físico - com mais de 7 milhões de itens - a USP assina 
várias revistas eletrônicas que, por meio de seus artigos, trazem as publicações mais recentes em 

todas as áreas de conhecimento. Elas estão disponíveis no Sistema Integrado de Bibliotecas da 

USP (www.usp.br/sibi). 

O acesso a alguns títulos, como os presentes no Portal de Periódicos da Capes 
 

 

http://www.ccsc.usp.br/cefer/
http://www.usp.br/sibi
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(http://www.periodicos.capes.gov.br/) e no JSTOR 
(http://www.jstor.org/), é controlado pelo número de IP (Internet 

Protocol), limitando o uso a computadores instalados nas dependências 

da USP, nas bibliotecas e salas de aula, por exemplo. Com acesso à 
internet pela rede USP a partir do seu notebook, é possível acessar 

também os Portais de Revistas 

(http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php)   e   periódicos   da 

CAPES (http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/). 
 
 
 

 

7.6      Iniciação Científica 
 

A Iniciação Científica é um programa para o aluno de graduação (você, no caso) ter uma 

experiência acadêmica mais séria, sentir um pouco como é o clima de pesquisa. A IC é uma 

forma excelente de desenvolver habilidades de escrita de relatórios técnicos, leitura, capacidade 
analítica na solução de problemas e capacidade de apresentação. 

Você poderá também participar de eventos científicos para apresentar o resultado de sua 

pesquisa, entrando em contato com pesquisadores do Brasil e do mundo.  

No primeiro semestre, geralmente é bem difícil saber a área com a qual você se 
identifica, pois você mal começou o curso e não conhece muito bem os professores. Mas tenha 

paciência, agora parece tudo muito complicado, mas com o tempo as coisas vão ficando mais 

simples. 
O que fazer para iniciar uma IC? Procure um professor cuja linha de pesquisa vai de 

encontro com a sua área de interesse, você pode encontrar esta informação acessando o currículo 

lattes dele, disponível nos sites dos departamentos. Troque uma ideia com ele para saber se está 

desenvolvendo algum  projeto  de  interesse  ou  para  propor alguma ideia sua. 
Depois, você começa a estudar para redigir 

um projeto, que poderá ser encaminhado para alguma 

instituição de fomento à pesquisa (CNPq ou 
FAPESP), pedindo uma bolsa de IC. Os trabalhos de  

Iniciação   Científica   geralmente consomem tempo 

de estudo e dedicação, não vá pensando que é moleza 
não! 

 

 

Para mais informações você pode acessar o site: 
(http://www.eesc.usp.br/portaleesc/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=193) 

 

 
7.7      Intercâmbios 

 
A USP é a Universidade brasileira que têm maior prestígio fora do país e a Vice- 

Reitoria Executiva de Relações Internacionais (VRERI), EESC e o Departamento de Engenharia 
de Produção têm vários acordos bilaterais de intercâmbio. Então, para você que quer dar um 

salto em algum idioma, conhecer outras culturas e sentir na pele a aventura de ser estrangeiro, 

comece a se preparar desde já. É necessário apresentar uma boa média ponderada e nota 
suficiente no exame de proficiência, ambos variam com o país escolhido e o programa de 

intercâmbio.

http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.jstor.org/
http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php
http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/
http://www.eesc.usp.br/portaleesc/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=193
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Vários são os países disponíveis para você cursar um 

semestre, um ano ou quem sabe mais do seu curso no exterior. 

Sem contar que muito dos programas de intercâmbio possuem 
boas bolsas de estudo ou com incentivos que valem a pena caso 

você tenha um pouco de grana para se sustentar no início. 

Visite sempre o site da VRERI 

(http://www.usp.br/internationaloffice/) e o Sistema  Mundus  
(https://uspdigital.usp.br/mundus/), onde estão disponíveis os 

editais para você se inscrever 

nos programas, ficar ligado é a chave para conseguir encontrar uma boa oportunidade. 
Desde 2012 até ano retrasado, o programa Ciência sem Fronteiras, do governo federal, 

distribuía bolsas estudantis para instituições de excelência dos Estados Unidos, Alemanha, Itália, 

Reino Unido, França e Austrália, por exemplo. No entanto, o programa infelizmente foi congelado 
por tempo indeterminado. Ou seja, a abertura de novas vagas para o Ciência sem Fronteiras foi 

suspensa.  

Existem outras opções de intercâmbio, como a AIESEC (aiesec.org.br), que promove 

diferentes tipos de intercâmbios, como sociais e de estágio, no exterior. 
 

7.8      USPnet Sem Fio 

 
A USP oferece aos seus usuários o serviço USPnet Sem Fio, que possibilita o 

acesso à rede wireless. Isso mesmo, internet gratuita em todo o campus! Para obter login 
e senha, basta solicitar o serviço no site www.vpn.usp.br/. 

Após solicitar o serviço VPN (Virtual Private Network), basta conectar-se à 

rede sem fio e iniciar o navegador de internet, onde será feita a autenticação com o 

login do seu email USP e a senha que você cadastrou. 
Há também o eduroam, de cobertura internacional cuja senha é a sua senha 

única USP. 

Mais informações no STI ou no site: 
http://informatica.eesc.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10&It

emid=118 

 
 

 
 

 

 

 

 

7.9      Serviço Social e Alojamento 
 

O Serviço Social tem como objetivo dar apoio aos alunos, 

especialmente os de baixa renda. São oferecidas várias modalidades de 

bolsa para auxiliar na permanência estudantil, além de aconselhamento e 
atendimento psicológico gratuito. 

O campus de São Carlos dispõe de dois blocos de alojamento 

com 192 vagas. De acordo com a situação socioeconômica, são 

selecionados os alunos   para   a   moradia    estudantil. Preenchidas as 
vagas do alojamento, o aluno pode ser beneficiado com ajuda financeira 

a fim de suprir parte dos gastos com moradia na cidade. Há outros 

auxílios também: 
 
http://www.saocarlos.usp.br/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=107 

http://www.pcasc.usp.br/ser_social.htm 

Licença Gratuita de Software: A EESC e a USP possuem parcerias com vários fabricantes de 
softwares. Os softwares contratados pela USP, distribuídos pela Superintendência de Tecnologia da 

Informação, permitem o acesso as licenças institucionais de aplicação científica, educacional e outros 
de interesse geral da Universidade. Saiba mais detalhes no STI ou no site:          
http://informatica.eesc.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=120 

 

http://www.usp.br/internationaloffice/
https://uspdigital.usp.br/mundus/
http://www.vpn.usp.br/
http://informatica.eesc.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=118
http://informatica.eesc.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=118
http://www.saocarlos.usp.br/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=107
http://www.pcasc.usp.br/ser_social.htm
http://informatica.eesc.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=120
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7.10   Atividades Extracurriculares 
 

Um dos grandes diferenciais para o seu crescimento profissional no CAASO são os 
grupos extra curriculares. Formados e gerenciados por alunos, além de auxiliados por professores, 

esses grupos permitem um contato com a prática da engenharia nas áreas mais diversas. 

São muitas opções de acordo com o seu interesse. Você pode construir um carro ou robô 

para uma competição, fazer parte do grande movimento estudantil, trabalhar com a gestão de 
pessoas e recursos em diversos projetos ou até mesmo dar aulas para crianças da região. Várias 

dessas opções serão apresentadas em uma palestra na semana de recepção. Vale muito a pena 

pesquisar sobre todas elas e ver se alguma te interessa.  
Você vai ter oportunidades que o seu curso sozinho não chega nem perto de oferecer. 

Além de conhecer tecnologias diferentes e colocar a mão na massa para conhecer o verdadeiro 

trabalho de um engenheiro, você também pode conhecer muitas pessoas novas e viver grandes 

experiências. 
Em todos os casos, o melhor conselho é: aproveite ao máximo tudo o que a universidade 

tem para oferecer! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

8         Sobrevivência em São Carlos 
 

8.1      Lugares para morar 
 

Ao ter seu filho aprovado no vestibular, passadas as comemorações, logo começam as 
paranoias e preocupações que assombram a cabeça das pobres mães. E a principal delas sempre 

é: onde é que meu bebê irá morar?! 

Pois é, dona Mamãe, nós sabemos que seu filho não vive sem a senhora, que ele não sabe 

fritar um ovo e muito menos lavar uma cueca. Mas chegou a hora, ele vai ter que largar a barra 

da senhora (ou não) e morar sozinho! E para tanto, aqui vão algumas opções que ele terá aqui em 

São Carlos: 
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8.2      Comida 
 
Bandejão 

O Bandejão (Restaurante Universitário) ou Bandeco fica dentro do CAASO e, a  

menos que você não queira economizar uma boa grana com comida, vai ser o lugar  

onde você vai estar na maioria dos seus horários de almoço. 

 

Lanchonetes 

● EESCoBar: Uma das lanchonetes mais antigas do campus, se não for a mais antiga. 

É um bom ponto de encontro para tomar aquele café à tarde. Também serve refeições no 

almoço, ao estilo prato feito. 

● PQ: Famoso em São Carlos, o PQ possui um quiosque em cima da Arquitetura, no 

estacionamento do Bloco D. Além de servir o tradicional pão de queijo e as 

tortas doces, oferece ótimas refeições no almoço.  

● Cantina do ICMC: Conhecida pelos bolos caseiros, a lanchonete da Matemática 

também serve refeições no almoço ao estilo prato feito. Ela fica em frente à Biblioteca 

do ICMC, próxima do Prédio ICMC 5. 

● Bar do Mário: Localizado dentro do CAASO, é o principal ponto de encontro dos 

universitários do CAASO.  
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Existem também vários restaurantes self-service ao redor da USP que oferecem opções 

para todos os gostos. À noite, nada como pedir um lanche, dogão ou uma pizza. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bixão, esse é o mapa do campus que daqui para frente irá te acompanhar por uns bons 

anos. 

8.3  Localização 
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8.4      Diversão 
Não se preocupe bixão! São Carlos está longe de ser uma cidade onde as pessoas só estudam e 

não se divertem nada. 

 

Festas universitárias, bares e baladas 

 

Para você que curte uma festinha, nada melhor que São Carlos e suas festas universitárias. Há uma 

variedade gigantesca de festas para todos os gostos: em repúblicas, chácaras, salões de eventos. Não 

podemos esquecer também dos famosos jogos universitários, o nosso tão querido JIP e é claro, o 

TUSCA! Um fato: você VAI conhecer o Banana. Se, ainda, quiser um barzinho para ir com os amigos, 

temos vários ao redor da USP. Tá bom ou quer mais? Temos também a balada Otzy. Enfim, festa é o que não 

vai faltar.  

 
Espaços Culturais 

 

As atividades culturais aqui também são muito diversificadas. Algumas dicas são: 

 

- Teatro Municipal e grupos de teatros; 

- SESC com atividades de teatro, show, leituras, cinema; 

- Estação cultura com exposições e atividades culturais; 

- Centro Municipal de cultura afro-brasileira (voltado para a divulgação dessa cultura); 

- Cinemas e Cineclubes com projeções e debates sobre filmes; 

- Parque Ecológico com animais e espaços para passeio; 

- Museus: científico, da cidade e da aviação; 

- Festivais promovidos pela cidade, coletivos ou organizações. 

 

Dentro da USP temos atividades interessantes no Observatório Astronômico, no Centro Cultural, 

nas Bibliotecas (com exposições, leituras e debates) e nos anfiteatros. Fique atento com as 

programações. Logicamente, não se esqueça do CAASO, com muitas atividades musicais, debates e 

filmes, sem falar dos grupos de CineCAASO, Circo, Yoga, Dança de Salão, Forró, Taiko, Capoeira, 

Teatro e outras, do Salão cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Banana Brasil Eventos 
Site: http://bananabrasileventos.com.br/ 

Facebook: https://www.facebook.com/bananabrasileventos 

Telefone: (16) 3372-4843 
Endereço: Rodovia Washington Luiz, Km 234 - Fazenda Canchim, SP, 

13560-970 

http://bananabrasileventos.com.br/
https://www.facebook.com/bananabrasileventos
javascript:void(0)
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8.5      Transporte 
 

Volta para casa 

 

 
Para os bixos de fora de São Carlos, a forma 

usual é ir de ônibus, sendo que a rodoviária fica a 

cerca de 10 minutos da Portaria da Matemática. Não 

deixe de requerer a carteirinha de estudante da 
companhia que você costuma utilizar, pois assim 

você  garante  a   meia   passagem   e economiza 

uma boa grana. A rodoviária fica na Rua Jacinto 
Favoreto, nº 777. Para mais informações ligue: 

(16)3371-9209 

 
 

Caronas 

 
Uma forma as vezes mais barata e 

divertida de viajar, além de minimizar o 
tempo é juntando alguns estudantes no 

mesmo carro e dividir as despesas. As 

caronas são muito comuns e utilizadas 
pois é uma maneira fácil de viajar. 

Não deixe de entrar no grupo de caronas 

da sua cidade com São Carlos no 

Facebook / Whatsapp (é muito fácil de 

achar).
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.6      Outras necessidades  

 

 

 

Bancos 

 

 
Todos os bancos oferecem algum tipo de conta universitária, que tem tarifas reduzidas. 

Os documentos exigidos para abertura de conta costumam ser identidade, CPF, comprovante de 

residência (conta de água, luz, telefone, gás – pode ser do endereço da sua cidade e no nome dos 

seus pais) e comprovante de renda (pode ser no nome dos seus pais). 
 

E para agregar um pouco mais ao sedentarismo que te aguarda você não terá que andar 

muito para encontrar um desses lares do capitalismo! Há várias agências bancárias dentro da USP 
e proximidades: 

 

 

▪ Banco  do  Brasil:  Há  2  agências  dentro  do  campus.  Além  disso,  há  caixas 

eletrônicos em frente ao PQ da Arquitetura e na Entrada da Matemática. Um fator 

importante é que se você se candidatar a alguma bolsa na faculdade pode ser que você 

seja obrigado a possuir uma conta no Banco do Brasil para recebê-la! 
 

▪    Bradesco: A meio quarteirão da Entrada da Produção há uma agência, na Av. Dr. 
Carlos Botelho. 

 
▪ Santander: Há uma grande agência dentro do campus, na Praça Central, e um caixa 

eletrônico na parte externa do Bloco D. 
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Ainda, na Avenida São Carlos é possível encontrar diversas agências desses bancos. 
Dessa forma, escolha o que preferir (uma boa é optar pelo mesmo banco dos pais, facilita as 

transações) ou aguarde, pois os Bancos correrão atrás de você, literalmente. 

 
 

 
 

 

 

Xerox 

 

 

 

 

 

 

Antes das aulas começarem, certifique-se que
você comprou todos os livros indicados pela lista de 

material. Isso é o que a maioria dos bixos pensa, certo? 
Bom, chegando à faculdade é bem provável que você 

comece a correr atrás dos livros que os professores vão 

recomendar (e muitas vezes não utilizar) nas primeiras 
aulas da disciplina. Vai com calma, Bixão! Nosso campus 

possui ótimas bibliotecas onde você pode encontrar 

quase todos os exemplares pedidos por nossos doutores, 
porém muitas vezes não em quantidade suficiente.  

 

 

 Além disso, você eventualmente vai faltar em alguma aula, seja por causa daquela ressaca, 
para estudar para outra matéria, ou pura preguiça mesmo, e por isso precisará de um caderno 

emprestado. Sem contar com a bondade dos veteranos, que anualmente repassam o seu material 

para os recém-chegados (há uma estante na sala do Pró com materiais dos outros anos). 
 

Para suprir essas necessidades e muitas outras, existem os Xerox! Neles, você pode 

copiar qualquer livro que desejar além de utilizar os serviços de xerox comum, impressão, 

escâner e etc. Veja alguns deles: 

 

●  Xerox do CAASO: Em frente à BiblioteCAASO há um serviço de xerox terceirizado. O seu 
diferencial é que ele possui um arquivo com vários livros prontos para serem copiados, ou seja, 

você não precisa ter o original em mãos Além disso, para o compartilhamento de material eles 

disponibilizam pastas, que ficam arquivadas lá mesmo, em que você pode colocar uma lista 
resolvida para que toda a sua turma tenha acesso, por exemplo. 
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●  Xerox da Química: Fica localizado em frente ao Centro de Convivência da Química 

(CCQ). 

 
●  Xerox da Matemática: Fica localizado próximo à Portaria da Matemática, embaixo de um 

edifício residencial. Ele é bastante procurado quando o Xerox do CAASO está lotado. 

 
●  Xerox da XV: Fica localizado em frente à Praça XV de Novembro, próximo a Portaria da 

Produção. 

 

●  Xerox da Física: Se encontra externo ao Campus, próximo à Portaria da Física. 
 

 

 

A cidade do Clima 
São Carlos consegue ter todos os tipos de clima em um mesmo dia: chuva, sol, vento, neve, 

tempestade de areia... TUDO! Por isso é importante tomar cuidado com o sol e ter sempre um guarda-

chuva na bolsa/mochila. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

9         Semana do Bixo 
 

A Semana do Bixo é o momento de integração dos bixos com a comunidade 

universitária. Logo, é um período importante para qualquer estudante, pois o permite conhecer 

e começar a trilhar o caminho dentro da Universidade. 

Para essa semana, foram  planejadas diversas atividades que visam apresentar um pouco 

do ambiente universitário, as diversas oportunidades do CAASO e, claro, sua integração com o 

restante dos bixos e veteranos, da Produção e do CAASO. Não deixem de participar! 
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Bixão, esse é o calendário da sua Semana de Recepção, que acontecerá a partir do dia 6 de  

março, mas chegue antes porque dia 5 (domingo), estaremos todos no CAASO aberto, um momento  

muito bom para conhecer seus veteranos, além de comprar os ingressos para as cervejadas, não vai  

querer perder né? Os post-it em rosa são as atividades gerais, oferecidas pelo nosso Centro Acadêmico 

(CAASO) e pela USP, enquanto os azuis são atividades da Produção. 
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10       Grade Horária 
 

Fiquem ligados no horário das aulas desse semestre! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

  


