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•Eita, calourada, foi só no sufoco, mas foi, rs… agora 
é só correr pro abraço :) 

•E pode correr mesmo… 
•… Porque a Universidade te recebe de braços 
abertos, pela grande conquista de passar a 
pertencer ao corpo discente de uma das 
universidades mais prestigiadas do mundo, pública 
e gratuita! 

•Mas não é pra se assustar, bixarada! Para ajudar, o 
Serviço de Graduação da EE elaborou este 
material, um guia rápido (e básico!) para responder 
às dúvidas mais urgentes ;) 

•Agora bora lá matar a curiosidade, tirar as dúvidas, 
porque a USP é mãe, mas não é mole, não, kkkkk…
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Virando bixo, 
bixete e 
afins…
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Calourada / bixarada, só vai entrar no reino da USP se 
confirmar a matrícula, tá? Então olha só: 
FUVEST - Data importante 1: 17 de fevereiro de 2022 - às 

16h - fim do período da Matrícula Virtual – 1ª chamada 

FUVEST - Datas importantes 2: 28/02/2022 (segunda-

feira), das 08h00 até 01/03/2022 (terça-feira), às 16h00 – 
Matrícula Virtual – 2ª chamada 
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FUVEST - Datas Importantes 3: 08/03/2022 (terça-feira), das 

08h00 até 09/03/2022 (quarta-feira), às 16h00 – Matrícula 

Virtual – 3ª chamada 

FUVEST - Datas Importantes 4: 15/03/2022 (terça-feira), das 

08h00 até 16/03/2022 (quarta-feira), às 17h00 - Manifestação 

de Interesse - Lista de Espera (observação: ler as informações 

sobre lista de espera nas páginas 46 e 57 do Manual da FUVEST)
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ETAPA OBRIGATÓRIA PARA OS CONVOCADOS DE 
TODAS AS CHAMADAS E DAS LISTAS DE ESPERA  
FUVEST - Datas Importantes 5: 14, 15 e 16 de março de 

2022 - das 08h00 do dia 14/03 até as 16h00 do dia 

16/03/2022 - Etapa Virtual de Confirmação da 
Matrícula – 1ª, 2ª e 3ª chamadas
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FUVEST - Matrícula Virtual - observação:  
Horário de atendimento da Central Unificada de 
Matrícula (vide pg. 47 do Manual da FUVEST): das 8h 
às 18h, de 2ª a 6ª feira
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FUVEST - Etapa Virtual de Confirmação da Matrícula:  

ATENÇÃO: Todos os ingressantes na USP deverão confirmar sua 
matrícula (durante o período definido no calendário do vestibular) no 
link encaminhado no e-mail cadastrado no momento da inscrição, 
sob pena de perda da vaga. Neste ato, o candidato aprovado deverá 
preencher os formulários eletrônicos de confirmação de matrícula e 
enviar a documentação exigida, nas datas estabelecidas no 
calendário, em formato digital (PDF, JPG, PNG, GIF). 
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Atenção ingressantes FUVEST: Essas datas poderão 
ser alteradas em virtude da evolução da pandemia. 
Acompanhem os avisos no site www.fuvest.br e na 
Área do Candidato.
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Calourada / bixarada, só vai entrar no reino da USP se confirmar a 
matrícula, tá? Então olha só: 
SiSU - Data importante 1: 22 de fevereiro de 2022 - data prevista de 

divulgação, na página do SiSU, da lista de aprovados – chamada regular 

SiSU - Data importante 1: 22 de fevereiro de 2022 - início do prazo para 

participar da lista de espera  

SiSU - Datas importantes 2: das 8 horas do dia 25 de fevereiro até as 16 

horas do dia 8 de março pelo site: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/
graduacaoMatriculaIngressante – Matrícula da chamada regular 

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/graduacaoMatriculaIngressante
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/graduacaoMatriculaIngressante
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SiSU - Data importante 3: 08 de março de 2022 - fim do prazo para participar da 

lista de espera 

SiSU - Datas importantes 4: Confirmação de matrícula: das 8 horas do dia 14 até as 

16 horas do dia 16 de março no site https://uspdigital.usp.br/jupiterweb – chamada 

regular (serão encaminhadas instruções do procedimento ao e-mail cadastrado do 

candidato)  

SiSU - Data importante 5: 15 de março de 2022 - classificação dos candidatos em 

l i s t a d e e s p e r a , p e l o l i n k h t t p s : //u s p d i g i t a l . u s p . b r/ j u p i t e r w e b /
graduacaoSisuConsultaClassifListaEsper  

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/graduacaoSisuConsultaClassifListaEsper
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/graduacaoSisuConsultaClassifListaEsper
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/graduacaoSisuConsultaClassifListaEsper
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SiSU - Data importante 6: 25 de março de 2022 - 

divulgação da 1ª chamada da lista de espera, na página 

h t t p s : // u s p d i g i t a l . u s p . b r / j u p i t e r w e b /
graduacaoSisuConsultaConvocado 

Para acompanhar outras chamadas pelo Sisu 
consulte o cronograma completo.. 

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/graduacaoSisuConsultaConvocado
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/graduacaoSisuConsultaConvocado
https://www5.usp.br/wp-content/uploads/2022/02/Cronograma-SiSU-2022.pdf
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• Confirmei a matrícula, e agora? Senta e chora… Brincadeira :) 

• Agora é preciso verificar, regularmente, a caixa de entrada do e-mail informado no ato da 
inscrição no processo vestibular / ENEM, pois todos os informes institucionais, tanto da Pró-
Reitoria de Graduação (instância da Universidade a que pertencem os alunos de Graduação), 
quanto da seção de alunos da Escola de Enfermagem (conhecida como Serviço de Graduação - 
SG), serão disparados para esse e-mail, até que o aluno gere o seu e-mail institucional, com o 
domínio @usp.br 

• Todas as instruções de acesso ao sistema dos alunos da USP (sistema Júpiter), geração do e-
mail USP, prazos e regras de inscrição nos programas de auxílio à permanência estudantil 
(moradia, subsídios para alimentação e transportes etc.), matrícula em disciplinas etc. serão 
comunicados por e-mail.
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• Além do e-mail, tanto a Pró-Reitoria de Graduação (PRG-USP), quanto a Escola de Enfermagem 
(EEUSP) elaboram o Manual do Aluno, com informações detalhadas sobre todo o universo de 
serviços e recursos à disposição do aluno na Universidade, bem como as orientações sobre 
como ter acesso a esses benefícios; o Manual do Aluno da PRG-USP fica disponível na página 
https://prg.usp.br (aguardar a atualização da versão 2022 caso ainda não esteja disponível), 
enquanto o Manual do Calouro da EE é enviado por e-mail e também divulgado na página da 
Escola http://www.ee.usp.br/site/  

• Mesmo assim, para adiantar, o Serviço de Graduação (SG) da Escola de Enfermagem (EEUSP) 
desenvolveu estas FAQ para tentar (tentar, rs…) responder às dúvidas mais urgentes e, quem 
sabe, diminuir um pouco a ansiedade da bixarada, missão impossível, a gente sabe kkkkk 

• Bem, vamos a elas…
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https://prg.usp.br
http://www.ee.usp.br/site/


• Sistema Júpiter: é o sistema acadêmico 
dos alunos de Graduação da Universidade - 
é preciso criar a chamada “Senha Única” 
para realizar o primeiro acesso ao sistema.  
No Júpiter , o aluno poderá verificar o seu 
desempenho acadêmico, emitir documentos 
e efetuar sua matrícula (a partir do 2º 
semestre do curso) etc. O número USP e a 
Senha Única são as portas de acesso, ainda, 
para diversos serviços da Universidade, 
como a rede sem fio Eduroam, VPN (virtual 
private network), consulta a bases 
bibliográficas etc. Acesse o endereço http://

id.usp.br, em “Primeiro Acesso” informe seu 
número USP e e-mail alternativo e siga os 
passos de validação para criar sua senha 
única. Obs.: caso não tenha recebido um e-
mail da Pró-Reitoria de Graduação 
informando o número USP, entre em 
contato com o Serviço de Graduação da 
Escola de Enfermagem para solicitar essa 
informação: gradee@usp.br

http://id.usp.br/
http://id.usp.br/


• E-mail USP: para criar o e-mail institucional 
é preciso, após criar a senha única, acessar 
http: // id .usp.br  e ut i l i zar o botão 
“Autenticar” com a senha única para criar o 
e-mail @usp.br. Após a criação do e-mail, o 
acesso deve ser realizado através do 
endereço http://email.usp.br 

• Em caso de problemas para gerar a senha 
única ou o e-mail USP contatar a equipe da 
Sup er intendênc ia de S istemas da 
Informação - STI-USP: tel.: (11) 3091-6400 
ou e-mail: atendimentosti@usp.br

http://id.usp.br/
http://email.usp.br/
mailto:atendimentosti@usp.br


• Sistema Júpiter - inclusão e validação 
dos comprovantes de vacinação anti 
SARS-CoV-2 (COVID-19): de acordo com 
normativa da Universidade, toda a 
comunidade uspiana, ou seja, alunos, 
docentes e servidores, está obrigada a 
anexar a versão digital dos comprovantes 
de vacinação contra o vírus SARS-CoV-2 
(COVID-19), nos sistemas corporativos. 
Assim, os alunos de Graduação devem 
inserir os seus comprovantes no sistema 
Júpiter, logo a seguir à criação da senha 
única e do primeiro acesso ao sistema. O 

aluno, docente e servidor que não anexar os 
seus comprovantes estará impedido de 
acessar / frequentar quaisquer ambientes 
(físicos e virtuais) da Universidade, além de 
estar sujeito às imposições legais vigentes. 
A validação das informações inseridas será 
feita pelo Serviço de Graduação da Escola 
de Enfermagem. Ao efetuar login no sistema 
Júpiter, basta clicar na opção Vacinação 
COVID-19 > Cadastro, localizada à esquerda 
da tela. Caso necessite, consulte o tutorial 
junto a essa mesma opção, Vacinação 
COVID-19 > Tutorial. 



• Cartão USP digital: quando a matrícula 
virtual for aprovada, já será possível baixar 
o aplicativo e-Card USP, para gerar o cartão 
de identificação digital. Por lá, dá para 
acessar o cartão virtual, usando o número 
USP e a senha única criada. Nele constam 
nome, número USP, foto, Unidade e código 
de barras. Mostrando o cartão on-line, o 
a c e s s o a o s s e r v i ç o s b á s i c o s d a 
Un ivers idade , c omo re staurante s , 
bibliotecas, centros esportivos etc. será 
liberado ao estudante. 

• Cartão USP físico: após gerar o cartão 
digital, o aluno deve requisitar o seu cartão 
físico pelo sistema Júpiter. Para isso, basta 
acessar o sistema JúpiterWeb, clicar em 
“Cartões USP” no menu lateral esquerdo e 
depois clicar em “Nova solicitação”. O aluno 
poderá retirar o cartão físico no Serviço de 
Graduação da sua unidade. Mas não se 
preocupe, a Pró-Reitoria de Graduação 
encaminhará um e-mail lembrando você de 
solicitá-lo.  



• C a r t ã o U S P p a r a a c e s s o a o s 
restaurantes – RUCARD: a Universidade 
de São Paulo disponibiliza o RUCARD 
(cartão USP para acesso aos restaurantes). 
Nessa nova versão, os carregamentos dos 
cartões com créditos financeiros para uso 
dos restaurantes podem ser obtidos via 
geração de boletos bancários, que podem 
ser pagos por meio de serviços digitais de 
bancos, internet, ou em qualquer agência 
bancária. Para gerar o boleto bancário os 
usuários têm duas opções: 1) acessar os 
s i s t e m a s d i g i t a i s U S P :    h t t p s : //

uspdigital.usp.br/rucard (detalhes podem 
ser encontrados em:   http://cetilq.sti.usp.br/
competencias/rucard/); 2) Por aplicativo de 
celular: CARDAPIOUSP disponível nas  “App 
Store e GooglePlay” (detalhes podem ser 
encontrados em:  http://cetilq.sti.usp.br/
competencias/rucard/)

https://uspdigital.usp.br/rucard
https://uspdigital.usp.br/rucard
http://cetilq.sti.usp.br/competencias/rucard/
http://cetilq.sti.usp.br/competencias/rucard/
http://cetilq.sti.usp.br/competencias/rucard/
http://cetilq.sti.usp.br/competencias/rucard/
http://cetilq.sti.usp.br/competencias/rucard/
http://cetilq.sti.usp.br/competencias/rucard/


• Programas de Assistência Social: alunos 
com dificuldades socioeconômicas podem 
contar com auxí l ios para moradia , 
transporte, alimentação e até mesmo livros. 
As informações sobre todos os programas 
assistenciais da Universidade estão 
disponíveis na página da Superintendência 
de Assistência Social - SAS-USP - https://
sas.usp.br  

• Programa de Apoio à Permanência e 
Formação Estudantil - PAPFE-USP: o  
programa de Apoio à Permanência e 
Formação Estudantil – PAPFE e o de 
Suporte aos Estudantes Ingressantes – SEI 
integram a política de permanência da 
Universidade de São Paulo (USP). Esses 
programas visam à concessão de benefícios, 
especificados em edital próprio, a alunos 
regularmente matriculados em cursos de 
Graduação da USP, respeitando os recursos 
disponíveis determinados pela Universidade.

https://sites.usp.br/sas/
https://sites.usp.br/sas/
https://sites.usp.br/sas/
https://sites.usp.br/sas/
https://sites.usp.br/sas/
https://sites.usp.br/sas/
https://sas.usp.br
https://sas.usp.br
https://sas.usp.br
https://sas.usp.br
https://sas.usp.br
https://sas.usp.br


• Programa de Apoio à Permanência e 
Formação Estudantil - PAPFE-USP: o 
Edital 2022 – Ingressantes na graduação já 
está disponível - consulte as regras de 
inscrição e submissão de documentos 
acessando o edital em https://sas.usp.br/wp-
c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 2 / 0 2 /
editalIngressantes2022.pdf

• CARE USP: o Centro de Acolhimento e 
Referência para Estudantes (CARE USP), da 
Superintendência de Assistência Social, 
reúne, em um só lugar, os atendimentos de 
alguns dos principais serviços oferecidos 
pela SAS-USP. Então, para resolver 
questões que envolvem os restaurantes 
universitários, PAPFE, passe escolar, 
serviços de moradia e serviço social, é só ir 
até o CARE! Na página https://sas.usp.br/
care/ constam todas as informações do 
núcleo, como solicitações atendidas, 
local ização, endereço e horário de 
funcionamento.

https://sas.usp.br/wp-content/uploads/2022/02/editalIngressantes2022.pdf
https://sas.usp.br/wp-content/uploads/2022/02/editalIngressantes2022.pdf
https://sas.usp.br/wp-content/uploads/2022/02/editalIngressantes2022.pdf
http://www.apple.com/br
http://www.apple.com/br
http://www.apple.com/br
http://www.apple.com/br
http://www.apple.com/br
http://www.apple.com/br


• Bilhete Único de Estudante - SPTrans: a 
solicitação do bilhete deve ser feita pelo 
aluno no sistema Júpiter, lembrando que, 
para isso, a senha única já deverá ter sido 
criada; também é preciso aguardar a 
realização da matrícula nas disciplinas do 
curso, a ser feita pelo Serviço de Graduação 
da Escola de Enfermagem, para que os 
dados de matrícula sejam transferidos ao 
sistema da SPTrans - somente após a 
transmissão eletrônica dos dados de 
matrícula, a emissão do Bilhete Único será 
autorizada pela empresa de transportes. No 
sistema Júpiter, faça a solicitação clicando 

em Acompanhamentos > Bilhete Único 
SPTrans, clicando por fim sobre o botão 
Solicitar envio dos dados para SPTrans. O 
aluno é informado do andamento da 
solicitação por e-mail, por meio de 
notificações automáticas disparadas pelo 
sistema Júpiter. A forma de entrega do 
cartão tem mudado nos últimos anos, mas, 
em geral, ou o aluno retira o seu Bilhete 
Único na Seção de Passe Escolar da USP 
(localizada no campus Butantã), ou na 
secretaria do Serviço de Graduação da 
Escola de Enfermagem. 



• Cartão BUSP: o cartão BUSP é um 
benefício concedido pela Universidade - é 
gratuito, para utilização exclusiva nos 
ônibus circulares que percorrem o trajeto 
estação Butantã do metrô - Cidade 
Universitária “Armando de Sales Oliveira”, 
campus Butantã e vice-versa. Inicialmente, 
o aluno recebe um cartão provisório e, 
depois, o cartão BUSP definitivo com o  seu 
nome. O aluno solicita a primeira via do 
BUSP pelo sistema Júpiter, escolhendo a 
opção “Cartão USP” e, em seguida, a opção 
“Solicitação Bilhete USP”. O cartão 

provisório e o definitivo são entregues pelo 
Serviço de Graduação da Escola de 
Enfermagem. Informações sobre as linhas 
de ônibus que circulam no campus Butantã 
(Cidade Universitária) e outras relativas a 
transporte estão disponíveis em https://
puspc.usp.br/2017/04/05/transportes-3/

https://puspc.usp.br/2017/04/05/transportes-3/
https://puspc.usp.br/2017/04/05/transportes-3/
https://puspc.usp.br/2017/04/05/transportes-3/


• Bilhetes EMTU e de outras empresas de 
transporte: através da Seção de Passe 
Escolar é possível fazer as solicitações de 
carteiras de passe escolar, junto à Empresa 
Metropolitana de Transportes Urbanos de 
São Paulo – EMTU/SP. Os alunos de 
G r a d u a ç ã o f a z e m a s o l i c i t a ç ã o 
pessoalmente, no balcão de atendimento da 
Seção de Passe Escolar, ou virtualmente, 
preenchendo o formulário on-line disponível 
em https://sas.usp.br/transporte-princ/

https://sas.usp.br/transporte-princ/


• Início do 1º semestre letivo de 2022: as 
aulas da Graduação, para todos os alunos da 
USP, ingressantes e veteranos, iniciam em 
14/03. 

• Semana de Recepção aos Calouros 2022: 
a USP dedica a primeira semana de aulas do 
1º semestre letivo de cada ano à recepção 
dos ingressantes; cada unidade de ensino é 
responsável por organizar as suas atividades 
de recepção, sempre em obediência às 
normas de segurança e respeito ao outro, 
instituídas na Universidade. Recomenda-se 
fortemente a participação dos novos alunos 
nos eventos da Semana de Recepção, pois 
dessa maneira os alunos passam a se 
integrar melhor ao ambiente universitário e 
aos seus futuros colegas e docentes.



• Modalidade de ensino no 1º semestre de 
2022: em princípio, de acordo com as 
diretrizes da Universidade, o ensino no 1º 
semestre de 2022 será presencial. Cabe 
esclarecer, contudo, que se houver mudanças 
do cenário epidemiológico e alteração da 
atual diretriz, determinando ensino híbrido 
(parte presencial , parte on-l ine) ou 
integralmente virtual, todos os alunos serão 
prontamente avisados e orientados sobre 
como proceder para seguir com os estudos e 
a vida acadêmica.



• Matrícula em disciplinas: a matrícula nas 
disciplinas do curso será feita pelo Serviço de 
Graduação da Escola de Enfermagem a seguir à 
realização da matrícula virtual pelo aluno 
ingressante. 

• Cronograma de aulas do semestre: o 
c r o n o g r a m a d e a u l a s s e r á e n v i a d o 
oportunamente por e-mail, pelo Serviço de 
Graduação da Escola de Enfermagem - trata-se 
de um cronograma completo, que contém 
informações relevantes das disciplinas a serem 
cursadas (código, nome, docente, distribuição de 
aulas em dias e horários, carga horária total e 
créditos). 

• Cronograma de atividades das disciplinas: 
tratam-se de cronogramas elaborados por cada 
disciplina, entregues à turma pelos docentes e/
ou por seus assistentes nos primeiros dias de 
aula. 

• E-Disciplinas: ferramenta de ensino on-line, à 
semelhança do Moodle. As disciplinas usam 
d e s s e r e c u r s o p a r a r e f o r ç a r e /o u 
complementar as atividades de ensino. O acesso 
se dá pela senha única e o conteúdo é liberado 
aos alunos pelos responsáveis pelas disciplinas.



• Horário de aulas: o curso da Escola de 
Enfermagem - Capital (EEUSP) é integral, 
com aulas das 8h às 17h ou das 8h às 18h, de 
2ª a 6ª feira. 

• Local de aulas e atividades didáticas: os 
alunos do 1º e 2º anos do curso têm aulas na 
região chamada Quadrilátero da Saúde (isto 
é, a área central da cidade em que estão 
localizados a Escola de Enfermagem, a 
Faculdade de Medicina, a Faculdade de 
Saúde Pública, o Instituto de Medicina 
Tropical e o complexo do Hospital das 
Clínicas) e na Cidade Universitária 
“Armando de Sales Oliveira”, no campus 
Butantã - a partir do 3º ano, as aulas são 
ministradas exclusivamente no Quadrilátero 
da Saúde.



• Aproveitamento de disciplinas: na USP é 
possível aproveitar o crédito de disciplinas 
de cursos de outra (s) unidade (s) da 
Universidade, ou mesmo de cursos de outras 
Universidades / instituições universitárias, 
desde que seja atribuída à (s) disciplina (s) 
cursada (s) a devida equivalência. A 
atribuição de equivalência é concedida por 
docentes especialistas no assunto, após 
análise da documentação apresentada pelo 
aluno requerente. O aluno que desejar 
solicitar o aproveitamento de estudos deve 
preencher formulário específico para esse 
fim e entregá-lo junto com as ementas 

(conteúdos programáticos ou planos de 
aprendizagem) da (s) disciplina (s) cursada (s) 
e da (s) disciplina (s) do curso de 
Enfermagem da (s) qual (is) requer a 
equivalência, mais histórico escolar 
completo do curso de origem, do qual conste 
a aprovação na (s) disciplina (s) cujo 
aproveitamento está sendo solicitado. O 
Serviço de Graduação da Escola de 
Enfermagem divulgará em breve um 
material explicativo com todas as instruções 
para o aluno ingressante providenciar e 
s u b m e t e r o r e q u e r i m e n t o d e 
aproveitamento de estudos.



• Atividades de estágio: alunos do 1º ano do 
curso não realizam estágios práticos; 
eventualmente, a depender da disciplina e 
das atividades pedagógicas desenvolvidas, 
podem ser realizadas as chamadas “visitas 
técnicas”, que servem para apresentar um 
determinado campo (um local ou setor de 
traba lho, de rot inas de saúde ou 
hospitalares) aos calouros.  

• Uniforme: não há instituição de uso de 
uniforme pelos alunos na Escola de 
Enfermagem; apenas quando for o caso 
(estágios práticos e visitas técnicas) os 
responsáveis pelas disciplinas (docentes e 
assistentes) orientarão os alunos sobre a 
vestimenta a usar. 



• Acesso às dependências da Escola de Enfermagem: 
o acesso ao espaço físico da EE se dá por meio do 
cartão USP (digital ou impresso). O cartão USP 
impresso deve ser validado no sistema Júpiter, assim 
que o aluno o recebe, para liberação do acesso, na EE e 
nos demais espaços da Universidade. Na EE, o aluno 
precisa validar seu acesso às catracas da entrada do 
prédio principal e, para isso, o cadastro das digitais 
deve ser feito com Sebastião, que integra a equipe da 
Assistência Administrativa da Escola. 

• Estacionamento: o acesso ao estacionamento da 
Escola de Enfermagem é concedido pela Assistência 
Administrativa; os alunos ingressantes devem aguardar 
o comunicado dessa área com as instruções sobre 
como solicitar a liberação de acesso às vagas 
existentes. 

• Armários: a Escola de Enfermagem disponibiliza 
armários para a guarda de pertences dos alunos 
enquanto esses estão no espaço da EE, em aula ou em 
outras atividades como estágio etc. A Assistência 
Administrativa providencia a distribuição dos armários 
entre os estudantes. É necessário aguardar 
comunicado dessa área informando o procedimento de 
concessão de armários em 2022. 

• Restaurantes Universitários na região do 
Quadrilátero da Saúde: há dois restaurantes nessa 
região, sendo que um se encontra na própria Escola de 
Enfermagem, espaço conhecido também como 
refeitório, e outro na Faculdade de Saúde Pública. As 
informações sobre os restaurantes e o cardápio podem 
ser acessadas na página https: //sas.usp.br/
restaurantes-princ/

https://sas.usp.br/restaurantes-princ/
https://sas.usp.br/restaurantes-princ/
https://sas.usp.br/restaurantes-princ/
https://sas.usp.br/restaurantes-princ/
https://sas.usp.br/restaurantes-princ/
https://sas.usp.br/restaurantes-princ/


• Acesso aos serviços de Saúde como aluno USP - 
Hospital Universitário (HU-USP): os alunos podem 
agendar consultas em certas especialidades no hospital e, 
sendo o caso e após avaliação médica, exames também, 
devendo cadastrar-se previamente, conforme as instruções 
contidas na página http://www.hu.usp.br/agendamentos  

• Acesso aos serviços de Saúde como aluno USP - 
Gripário Virtual do Hospital Universitário (HU-USP): o 
hospital presta atendimento médico por vídeo-chamada 
mediante solicitação de agendamento, feita na página 
https://sistemashu.hu.usp.br/reshu/paciente O aluno 
precisa ter o número de Matrícula HU para fazer o 
agendamento prévio da consulta virtual. Mais informações 
acerca dessa modalidade de atendimento constam da 
página http://www.hu.usp.br/agendamentos (as informações 
sobre o gripário virtual constam do fim da página). 

• Acesso aos serviços de Saúde como aluno USP - Saúde 
Mental: a gama de serviços de apoio e assistência em 
Saúde Mental, na Universidade, encontram-se na página 
https://sas.usp.br/saude-mental-princ/ 

• Espaço de bem-estar da Escola de Enfermagem: em 
breve será inaugurado, na Escola de Enfermagem, um 
espaço para realização de atividades físicas, dentre as quais 
Yoga, para alunos aproveitarem as horas livres dedicando-
se a atividades que lhes assegurem a saúde física e mental. 
Aguardem mais notícias a respeito :)

http://www.hu.usp.br/agendamentos
https://sistemashu.hu.usp.br/reshu/paciente
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https://sas.usp.br/saude-mental-princ/


Enfim, chegamos ao fim, rs… Desejamos sorte nos 
próximos quatro anos, porque vai ser preciso, rs… E 
lembre-se: não importa que bixo / bixete / etc. você é… 
todos são bem-vindos :)  
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