
Bem vindos!



Comida! - Restaurantes e Localização

4 restaurantes/bandejões universitários

Mais próximos: Física ou Prefeitura (PCO)



Comida! - Preços e Horários

Preço: R$2,00
Café da manhã: R$0,50

Carteirinha ou app são necessários:
Pode-se obter a provisória no SAS
Pode recarregar perto do bandejão Central ou pelo app (boleto)

Horário dos restaurantes:
Café da manhã: 7h00 às 8h30 (somente no Central)
Almoço: 11h15 às 14h15 (11h às 14h na Química)
Jantar: 17h30 às 19h45 (não tem no PCO)

Aluno especial não tem direito a carteirinha

Outras opções fora do IME:
Lanchonete da FAU, lanchonete da física, restaurante da
educação, food trucks, pastel do IEE, minerva (Poli)



Alunos especiais

Alunos matriculados em disciplinas avulsas

Têm direito a uma declaração de matrícula, que confere os 
seguintes benefícios:

Biblioteca

Fazer um cadastro com a declaração, é possível
pegar 2 livros por 10 dias

Bandejão

R$ 10, e precisa comprar direto no SAS

De resto, nenhum dos benefícios aqui se aplica :(



Moradia e Saúde

CRUSP tem vagas para pós-graduandos;

Hospital: RG e comprovante de matrícula para carteirinha do HU
Odonto: Marcar triagem (próximo do Central)

Psico: Centro de Atendimento Psicológico*
CVV: Centro de Valorização da Vida (telefone 188)

Alternativamente, procurar
a assistente acadêmica do IME!!!



Mobilidade

Linhas: 8012-10 e 8022-10 (metrô-campus) - 24h!
Acesso gratuito a elas com o BUSP (pedido via Janus)

Passe escolar (SPTrans e EMTU) no SAS.

* A SPTrans libera cota para a quantidade de dias de aula.
Para obter uma cota maior é necessário o aval do
orientador.



Estudar!!!

Biblioteca: salão e salas da pós (retirar chave no balcão)
Mestrado: salas B154 e B155
Doutorado: porta de vidro e B141
Pedir cópia da chave na CPG
Saguão do CCSL

Armários:
1. Preencher: https://goo.gl/forms/yiFKFbFM1emdADv42
2. Preencher termo de responsabilidade (a ser enviado)
3. Entregar na CPG
4. Trazer seu próprio cadeado

https://goo.gl/forms/yiFKFbFM1emdADv42


Café e Xerox

Café
Das 9h30 às 10h30 e das 13h00 às 15h00
Fichas de café na CPG
Disponíveis durante Abril e Setembro

Gráfica
Cota de 80 páginas para impressão, cópias e 
escaneamento
Local: ao lado da CPG



Apoio financeiro

Bolsas: institucional (CNPq/CAPES), FAPESP e outras

Monitoria

○ Disciplinas de pós: direto com professor da disciplina
○ Disciplinas de graduação: www.monitoria.ime.usp.br 

Estágio PAE

○ 1º semestre: ciclo de palestras divulgadas por email;
○ 2º semestre: cursar GEN5711 - Preparação à Docência de Graduação.
○ Inscrição divulgada por email.

Ministrar cursos de verão/inverno
Procurar os professores responsáveis no começo do semestre anterior

Impressão de pôster para congressos
Via orientador para secretaria do departamento com especificações

http://www.monitoria.ime.usp.br


Rolê do IME

Atividades para conhecer melhor seus colegas, 
veteranas e veteranos, o IME e eventualmente São Paulo.

Convidamos por nosso grupo de facebook e
pelo grupo de Whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/0eDOMHYIQ9z899dZq1AuC9

Próximo evento
Confraternização das Nações - 17 de Agosto
(cada pessoa traz um prato típico
do seu país ou da sua região)

https://chat.whatsapp.com/0eDOMHYIQ9z899dZq1AuC9


Mais Informações

CCP = Comissão Coordenadora de Programa
Aprovam bancas, aproveitamento de créditos, trancamentos, extensões de prazo, mudança de orientador
Atribuem e revogam bolsas institucionais
Decidem mudanças nas normas do programa

CPG = Comissão de Pós-Graduação
Supervisionam decisões das CCPs

RD = Representante Discente
Estudante com posição de voto em uma comissão institucional



Mais Informações

Visite o site da CRPG: www.ime.usp.br/~rpg 
Visite a wiki dos RDs: www.ime.usp.br/~rds
Escreva para nós: rpg@ime.usp.br :D
Grupo Facebook: “Recepção Pós Graduação IME-USP”
https://www.facebook.com/groups/117482945522023 

Pergunte aos veteranos!!!

Procure a SPG:
Horário: das 10h às 12h e das 15h às 17h.
obs.: alunos do MPEM podem ser atendidos das 13h às 17h

http://www.ime.usp.br/~rpg
http://www.ime.usp.br/~rds
mailto:rds@ime.usp.br
https://www.facebook.com/groups/117482945522023


Obrigado!
E venha participar
da comissão de

recepção!


