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 Conheça: 
 

 Conheça a USP - Portal da Universidade de São Paulo  
O Portal da USP traz informações sobre a estrutura organizacional, acadêmica e 
administrativa da USP.  O Portal permite a consulta sobre as unidades de ensino/pesquisa 
que integram a USP e seu inter-relacionamento em ensino, pesquisa e extensão 
universitária.  Aqui (http://www5.usp.br/en/usp-em-numeros/) USP em números. 
 

 Conheça a FSP-USP - Faculdade de Saúde Pública da USP  (http://www.fsp.usp.br ) 

O site traz informações sobre a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 
(FSP-USP) que é composta pelos departamentos de: Epidemiologia, Nutrição, Saúde 
Materno-Infantil, Práticas de Saúde Pública, Saúde Ambiental. Quanto ao ensino, mantém 
curso de Graduação em Nutrição e dois Programas de Pós-Graduação: Saúde Pública e 
Nutrição em Saúde Pública. Conheça, também, sua infra-estrutura, biblioteca e centros 
interligados. 
 

 CURSOS OFERECIDOS PELA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA (FSP-USP): 
Os cursos oferecidos pela Faculdade de Saúde Pública são: 
 

o Graduação:  
 Curso de graduação em Nutrição 

(http://www.fsp.usp.br/site/paginas/mostrar/471) 
 Curso de graduação em Saúde Pública (a partir de 2012) 

(http://www4.usp.br/index.php/institucional/20560-conselho-anuncia-criacao-de-novos-cursos-e-

nova-unidade) 
 

o Pós-Graduação: Dois Programas de Pós-Graduação 
(http://www.fsp.usp.br/site/paginas/mostrar/339)  

 Programa de Saúde Pública – Mestrado e Doutorado 
(http://www.fsp.usp.br/site/paginas/mostrar/136) 

 Programa de Nutrição em Saúde Pública – Mestrado e Doutorado 
(http://www.fsp.usp.br/site/paginas/mostrar/77) 

 

 INÍCIO DO ANO LETIVO: 
Na USP, o primeiro semestre acadêmico se inicia em março e termina ao final de junho. O 
segundo semestre se inicia em agosto e termina ao final de novembro. Os detalhes são 
encontrados no site da Pró-Reitoria de Graduação da USP (http://www.prg.usp.br/).  
 

 IDIOMA: 
É importante salientar que as aulas na USP e na FSP-USP são ministradas no idioma português. 

 
 TAXAS ACADÊMICAS:  

A Universidade de São Paulo é uma instituição pública e não cobra taxas escolares dos estudantes 
ou dos professores/ pesquisadores visitantes, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. Os convênios 
acadêmicos mantidos pela USP com universidades estrangeiras garantem a mobilidade de alunos e 
de professores/ pesquisadores, mas não contemplam a possibilidade de bolsas de estudos ou 
qualquer outro tipo de financiamento. A Comissão de Cooperação Internacional da USP 
(http://www.ccint.usp.br/) disponibiliza a relação das instituições conveniadas. 
 

http://www5.usp.br/en/usp-em-numeros/
http://www.fsp.usp.br/
http://www.fsp.usp.br/site/paginas/mostrar/471
http://www4.usp.br/index.php/institucional/20560-conselho-anuncia-criacao-de-novos-cursos-e-nova-unidade
http://www4.usp.br/index.php/institucional/20560-conselho-anuncia-criacao-de-novos-cursos-e-nova-unidade
http://www.fsp.usp.br/site/paginas/mostrar/339
http://www.fsp.usp.br/site/paginas/mostrar/136
http://www.fsp.usp.br/site/paginas/mostrar/77
http://www.prg.usp.br/
http://www.ccint.usp.br/
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 ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ALUNOS ESTRANGEIROS 
 

 GRADUAÇÂO: Intercâmbio na FSP-USP:  
 
Os estrangeiros poderão freqüentar disciplinas na FSP-USP, na condição de aluno de intercâmbio 
de graduação, por um período de um a dois semestres, com base na reciprocidade na obtenção de 
créditos acadêmicos.   
Normalmente esta modalidade acontece dentro de um convênio acadêmico mantido entre a USP e a 
universidade estrangeira parceira. Entretanto, existe a possibilidade de intercâmbio acadêmico 
mesmo que o convênio entre as instituições ainda não esteja firmado. 
 
a) Procedimentos para admissão como aluno de intercâmbio: 
 
A universidade de origem do aluno estrangeiro deverá encaminhar a seguinte documentação para 
a Comissão de Relações Internacionais da FSP-USP: 
(http://www.fsp.usp.br/site/paginas/mostrar/152) 

o Carta demonstrando o interesse institucional no intercâmbio e indicando o aluno para a 
mobilidade; 

o Formulário de inscrição para alunos estrangeiros preenchido pelo aluno, a ser solicitado 
através do e-mail crint@fsp.usp.br; 

o Uma carta de recomendação elaborada por um docente da instituição de origem (em 
português); 

o Plano de estudos do qual constem as disciplinas que o aluno deseja cursar na USP (busca 
nos sites Sistema Júpiter - USP (http://sistemas2.usp.br/jupiterweb/jupDisciplinaBusca?tipo=D) ou 
Graduação – FSP-USP; (http://www.fsp.usp.br/site/paginas/mostrar/516)  

o Histórico escolar do nível superior com tradução simples para o português e reconhecido pela 
universidade de origem; 

o Cópia das folhas preenchidas do passaporte; 
o Duas fotos 3x4 – uma no formulário e uma digitalizada em formato JPG. 
 

b) Os documentos relacionados acima poderão ser enviados por e-mail para a Comissão de 
Relações Internacionais da FSP-USP (crint@fsp.usp.br) – em arquivo PDF - com a finalidade de 
agilizar o processo interno de análise. Entretanto, para formalizar e oficializar o pedido de 
intercâmbio, a documentação, devidamente assinada pelo aluno e pela instituição de origem, deverá 
ser encaminhada por correio para o seguinte endereço:  
CRInt-FSP-USP - Av. Dr. Arnaldo, 715 CEP  01246-904 São Paulo, SP- Brasil. 

 

No caso do aluno ser aceito, após a análise formal da solicitação, será emitida carta de aceitação. 
A partir do recebimento desta carta de aceite, o aluno estará habilitado a cursar as disciplinas 
escolhidas para o período de intercâmbio na FSP-USP. Ela também irá compor a documentação 
necessária para a solicitação do visto de estudante junto à Embaixada ou Consulado Brasileiro 
(http://www.brasil.gov.br/para/servicos/documentacao/visto-para-estrangeiro-no-brasil) presente no seu país de 
origem.  
 
c) Prazos: A candidatura para vagas de intercâmbio na graduação da FSP-USP tem como prazos: 
até dia 31/09 para as disciplinas do primeiro semestre e até 10/04 para as do segundo semestre.  
As disciplinas oferecidas nos 9º. e 10º. semestres do curso de Nutrição são disciplinas de estágio.  
Cada estágio tem a duração aproximada de 10 semanas e sua programação é anual. Como o ano é 
dividido em 4 períodos, são realizados 2 estágios por semestre. Neste caso, para que o cronograma 
possa ser estabelecido de forma adequada, a candidatura do aluno estrangeiro deverá ser 
apresentada até o mês de setembro de cada ano. 
 
e) Matrícula: quando o aluno chegar à FSP-USP deverá efetivar a matrícula nas disciplinas 
escolhidas, apresentando os seguintes documentos obrigatórios:  

o Cópia do seguro de vida / cópia do seguro saúde 
o Cópia do Passaporte, com Visto de Estudante (Temporário Tipo IV) 
o Protocolo+Ficha SINCRE (RNE) 

 
 

http://www.fsp.usp.br/site/paginas/mostrar/152
mailto:crint@fsp.usp.br
http://sistemas2.usp.br/jupiterweb/jupDisciplinaBusca?tipo=D
http://www.fsp.usp.br/site/paginas/mostrar/516
mailto:crint@fsp.usp.br
http://www.brasil.gov.br/para/servicos/documentacao/visto-para-estrangeiro-no-brasil
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 GRADUAÇÃO – Curso Pleno (cursar a graduação inteira na USP) 

 
Formas de ingresso: 
a) O aluno estrangeiro que desejar cursar todo o programa de graduação na FSP-USP deverá seguir 
as normas da Fundação Universitária para o Vestibular – FUVEST (http://www.fuvest.br/), órgão 
responsável pelo processo seletivo de ingresso de alunos na USP.  
 
b) Programa Estudante Convênio–Graduação – PEC-G – Este programa permite que os alunos 
estrangeiros originários de países em desenvolvimento possam ingressar na USP. É coordenado 
pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil e está voltado para os países com os quais o Brasil 
mantém Acordo de Cooperação Cultural e/ ou Educacional e/ ou de Ciência e Tecnologia.  
A seleção para o programa é anual, normalmente ocorre no segundo trimestre de cada ano, e a 
candidatura deverá ser efetuada junto à Embaixada do Brasil 
(http://www.brasil.gov.br/para/servicos/viagens/embaixadas), no país de origem do aluno. 
O site do Programa PEC-G (http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pec-pg) traz as 
informações sobre candidatura, procedimentos, possibilidades de bolsa de estudo e documentos 
necessários. A Comissão de Cooperação Internacional da USP (http://www.ccint.usp.br/) coordena 
este programa na USP. 
 
c) Documentos necessários para a matrícula:  
c.1) Caso o ingresso se dê por meio de concurso vestibular, a matrícula será similar a de estudante 
nacional.  
c.2) O estrangeiro admitido pelo Programa PEC-G deve comparecer a Comissão de Cooperação 
Internacional da USP (http://www.ccint.usp.br/) - Endereço: Rua do Anfiteatro, 181, Favo 16 – Colméia – 
Cidade Universitária - CUASO, onde sua documentação será analisada e sua matrícula efetivada (e-
mail: ccint@usp.br). Para estrangeiros oriundos de países que não têm a língua portuguesa como 
oficial será necessária a comprovação de conhecimentos através de exame de proficiência.  
O Ministério da Educação traz as informações sobre o Celpe-Bras. Também deverá apresentar o 
Protocolo+Ficha SINCRE (RNE). 
 
 

 PÓS-GRADUAÇÃO – Intercâmbio/estágio de pesquisa 
O estudante de pós-graduação (mestrado ou doutorado) que desejar efetuar um estágio na USP 
para complementar/comparar dados referentes ao desenvolvimento sua pesquisa, deverá contatar 
diretamente o docente da FSP-USP (http://www.fsp.usp.br), consultando-o sobre a possibilidade de co-
orientação durante o período do estágio. No decorrer do período de estágio na FSP-USP o aluno 
deverá manter o vinculo acadêmico com a sua universidade de origem.  
Documentos necessários para a admissão/matrícula: indica-se o contato direto com a Seção de 
Pós-Graduação da FSP-USP (http://www.fsp.usp.br/site/paginas/mostrar/339), e –mail  posgrad@fsp.usp.br. 

 
 
 PÓS-GRADUAÇÃO - Curso Pleno (Pós-Graduação inteira na USP) 

 
a) Um dos requisitos é não possuir visto permanente no Brasil e residir há pelo menos dois anos no 
país de origem. A seleção para os alunos estrangeiros na pós-graduação é efetuada pela 
Coordenação dos Programas de Pós-Graduação da FSP-USP e pela Comissão de Pós-Graduação 
da FSP-USP. Indica-se o contato direto com a Seção de Pós-Graduação da FSP-USP 
(http://www.fsp.usp.br/site/paginas/mostrar/339), e-mail: posgrad@fsp.usp.br, para obter as orientações 
necessárias quanto à documentação que deverá ser encaminhada.   
É exigida a comprovação de proficiência na língua portuguesa para os oriundos de países não 
lusófonos, e também o de proficiência da língua inglesa. É requerida a comprovação de bolsa de 
estudo para manutenção do aluno no Brasil durante o período do curso. 
 
b) Programa Estudante Convênio–Pós-Graduação – PEC-PG - Da mesma maneira que na 
graduação, o aluno estrangeiro originário de países em desenvolvimento com os quais o Brasil 
mantém acordo de Cooperação Cultural e/ou Educacional e/ ou de Ciência e Tecnologia, poderá 

http://www.fuvest.br/
http://www.brasil.gov.br/para/servicos/viagens/embaixadas
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pec-pg
http://www.ccint.usp.br/
http://www.ccint.usp.br/
mailto:ccint@usp.br
http://www.fsp.usp.br/site/paginas/mostrar/339
mailto:posgrad@fsp.usp.br
http://www.fsp.usp.br/site/paginas/mostrar/339
mailto:posgrad@fsp.usp.br
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 apresentar a sua candidatura para cursar os Programas de Pós-Graduação na FSP-USP através do 
Programa Estudante Convênio – Pós-Graduação.  
A seleção para o programa é anual, normalmente ocorre no segundo trimestre de cada ano, e a 
candidatura deverá ser efetuada junto à Embaixada do Brasil – (http://www.itamaraty.gov.br/),  no país de 
origem do aluno. 
No site do Programa PEC- PG – (http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pec-pg) constam 
todas as informações sobre candidatura, procedimentos, possibilidades de bolsa de estudo e 
documentos necessários. A Seção de Pós-Graduação da FSP-USP poderá fornecer maiores 
informações, e-mail posgrad@fsp.usp.br. 
 
c) Documentos necessários para a matrícula: O estrangeiro selecionado pelo Programa PEC- PG 

deverá contatar a Secretaria de Pós-Graduação da FSP-USP 
(http://www.fsp.usp.br/site/paginas/mostrar/339), e-mail posgrad@fsp.usp.br. 
 
No ato da matrícula deverá apresentar os seguintes documentos: 

o Documento de Identidade Nacional (RNE ou o Protocolo+SINCRE) 
o Diploma de graduação com o respectivo histórico escolar 
o Certidão de Nascimento e Casamento (se for o caso) 
o Foto 3x4 recente com fundo branco 
 

 

 PÓS-DOUTORADO – estágio de pesquisa 
A USP possui regras específicas para o recebimento de doutores para estágios de pós-doutorado. 
No site da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP – (http://www.usp.br/prp/) constam as normas para o 
Programa de Pós-Doutorado. Indica-se o contato prévio com docente da FSP-USP. Ele será o 
responsável perante a USP pela tutoria, acompanhamento e avaliação do programa a ser 
desenvolvido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.itamaraty.gov.br/
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pec-pg
mailto:posgrad@fsp.usp.br
http://www.fsp.usp.br/site/paginas/mostrar/339
mailto:posgrad@fsp.usp.br
http://www.usp.br/prp/
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 OUTRAS ORIENTAÇÕES AOS ALUNOS E VISITANTES ESTRANGEIROS 
 
 

 Sobre o Visto de Entrada no Brasil 
Para todos os alunos estrangeiros é obrigatório o Visto de Estudante (Visto Temporário – item IV) 
para que a matrícula possa ser efetivada.  
Para os professores/pesquisadores estrangeiros é indicado o Visto Temporário – item I. 
 
Observações:  
É importante salientar que o pedido e a retirada do visto temporário para entrar no Brasil se dá 
exclusivamente no país de origem (consulte o site do Ministério das Relações Exteriores do 
Brasil (http://www.itamaraty.gov.br/). 

Em nenhuma hipótese é possível para um estrangeiro se matricular ou ser contratado com o visto de 
turista. Também é importante lembrar que não é possível trocar o tipo de visto dentro do Brasil ou 
em países fronteiriços. Para a troca do tipo de visto no Brasil é necessário que o solicitante regresse 
ao seu país de origem para este procedimento.  
Orientações sobre vistos, renovações e passaportes no site da CCInt-USP – (http://www.ccint.usp.br/) 
ícone Auxílios/Vistos. 
 
 

 O que fazer quando chegar ao Aeroporto Internacional de Guarulhos 
a) Câmbio: É aconselhável que o estrangeiro, ainda no aeroporto, se dirija a uma casa de câmbio 
para conversão de seu dinheiro em Reais (R$, moeda local) em quantia suficiente para, pelo 
menos, sua locomoção até a FSP-USP e pagamento do aluguel do local da estadia (este pagamento 
normalmente é feito de forma antecipada).  
 
b) Cartão de crédito internacional: Uma maneira prática de realizar o câmbio da moeda do país de 
origem para a moeda local (reais, R$) é através do uso de um cartão de crédito internacional. Com 
ele o câmbio pode ser realizado diretamente em um caixa eletrônico. Indica-se que o estrangeiro 
verifique a disponibilidade do serviço, a localização dos caixas eletrônicos na Cidade de São Paulo 
(inclusive os disponíveis próximo ao local em que irá residir ou próximos à FSP-USP) e as taxas 
cobradas pela instituição bancária onde já possui conta corrente, antes de seu embarque para o 
Brasil. 
 
 

 Trajeto do Aeroporto Internacional de Guarulhos para a FSP – USP/Localização 

a) A USP e o Quadrilátero da Saúde/Direito: A USP está presente em sete cidades no Estado de 
São Paulo, sendo que na Cidade de São Paulo, existem quatro campi. Um deles é o Quadrilátero 
da Saúde/Direito, o qual inclui a Faculdade de Saúde Pública, que está situada na Av. Dr. Arnaldo, 
715, no bairro Cerqueira César, ou seja, a FSP-USP não fica no campus principal da Capital – 
CUASO-Butantã.  
Consulte o mapa de localização da FSP-USP – (http://www.vademetro.com.br/clinicas/universidades-e-

faculdades_usp-faculdade-de-saude-publica_301)  e veja outras informações úteis sobre seu entorno. 

Importante: A entrada de acesso aos prédios da FSP-USP é pelo portão principal que se localiza 

na congruência das esquinas da Rua Teodoro Sampaio com a da Av. Dr. Arnaldo. 
 
b) Como chegar à FSP-USP (ônibus e metrô): Chegando ao Aeroporto Internacional de Guarulhos 
é indicado se dirigir à Estação Tatuapé do Metrô (linha vermelha) utilizando o Airport Bus Service 
(http://www.emtu.sp.gov.br/linha/resultado1.htm?pag=aeroporto.htm&numlinha=14684&tipo=&rua=). O valor da 
passagem: R$ 3,65 e o funcionamento das 5h30 às 00h00. Chegando ao Metrô/Tatuapé deverá 
seguir até a Estação Sé e fazer baldeação para a linha azul do Metrô – sentido Jabaquara – 
seguindo daí até a Estação Paraíso ou Estação Ana Rosa. Neste ponto deverá fazer outra 
baldeação (linha verde - sentido Vila Madalena) descendo na Estação Clínicas, próxima à FSP-USP. 
O valor da passagem do metrô é R$ 2,65.  
 
c) Táxi: Também é possível chegar à FSP-USP de táxi, sendo que o valor aproximado da corrida é 
de R$100,00. 

 

http://www.itamaraty.gov.br/
http://www.ccint.usp.br/
http://www.vademetro.com.br/clinicas/universidades-e-faculdades_usp-faculdade-de-saude-publica_301
http://www.vademetro.com.br/clinicas/universidades-e-faculdades_usp-faculdade-de-saude-publica_301
http://www.emtu.sp.gov.br/linha/resultado1.htm?pag=aeroporto.htm&numlinha=14684&tipo=&rua=
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  Documentos necessários para a estada no Brasil 
a) Registro Nacional do Estrangeiro – RNE: Ao chegar ao Brasil, dentro do período máximo 
de 30 dias, é obrigatório o cadastramento no Departamento de Polícia Federal para que o 
estrangeiro se mantenha de forma legal no país.  A seguir estão descritos alguns passos que devem 
ser seguidos: 

o Entrar no site da Polícia Federal (http://www.dpf.gov.br/)  
o Procurar a opção “Guia de Recolhimento da União (GRU)” 
o Clicar em “Informações Gerais” 
o Procurar a opção “Preenchimento e impressão da guia” 
o Clicar em GRU – Funapol – Para pessoas e entidades estrangeiras 
o Será necessário preencher duas guias, indicando o endereço no Brasil. Elas serão: 

o Registro de estrangeiro/Restabelecimento de registro (código 140082) 
o Carteira de Estrangeiro de primeira via (código 140120) 

o Imprimir os dois formulários GRU e pagá-los em qualquer agência bancária dentro do prazo 
de vencimento. 

o Procurar a opção “Estrangeiros- Agendamento para Registro de Estrangeiro - somente 
para SR/SP” 

o Preencher as informações requisitadas  
o Aguardar que o sistema da Polícia Federal gere a data para que o estrangeiro compareça à 

Polícia Federal 
 
Posteriormente, comparecer à Polícia Federal - Endereço: R. Hugo D’Antola, 95. Fone: 
3538.5000 – Lapa, com os seguintes documentos: 

o  As duas guias preenchidas- GRU, devidamente pagas 
o  Passaporte original 
o  Xerox autenticada em cartório das folhas preenchidas do passaporte (o Cartório de 
Notas mais próximo da FSP-USP está na Rua Augusta, 1638 - próximo à Estação 
Consolação/Metrô) 
o 2 fotos 3x4 (recentes e com o fundo branco) 
o Pedido de visto consular (documento emitido pela Embaixada do Brasil no país de origem) 

 
Na Polícia Federal um formulário deverá ser preenchido. O estrangeiro receberá como comprovante 
um Protocolo com sua fotografia anexada. Após um período de 3 a 5 dias úteis o estrangeiro 
deverá retornar à Polícia Federal para retirar o Formulário do SINCRE.  Este formulário trará o 
número do seu RNE e deverá ser portado sempre junto com o Protocolo recebido anteriormente. A 
Polícia Federal emitirá a carteira RNE para o estrangeiro, entretanto, o prazo para a confecção desta 
carteira é em média de 12 meses.  
 
 
Importante: 
1) aconselha-se providenciar o mais rápido possível este documento porque ele é exigido para a 
efetivação da matrícula. 
 
2) a linha de ônibus 8171-10 Perus faz o trajeto entre a FSP-USP até a Polícia Federal. O ponto de 
parada próximo à FSP-USP é entorno do número 1.100 da Av. Dr. Arnaldo e o de descida é próximo 
ao número 1.050 da Av. Ernamo Marchetti.  
Veja o mapa (http://maplink.uol.com.br/v2/local/policia/GM7452N5/srdpfsp.html ).  
  
 

b) Cadastro de Pessoa Física - O Cadastro de Pessoa Física (CPF) é o cadastramento junto à 

Receita Federal do Brasil – (http://www.receita.fazenda.gov.br/). Este documento é exigido, por exemplo, 
para a abertura de contas bancárias.   
 
Algumas orientações: 
1) A forma mais simples e rápida de obter o CPF é através do Poupa-Tempo 
(http://www.poupatempo.sp.gov.br/ ) (unidade mais próxima da FSP-USP é a da Sé, no endereço: Praça do 
Carmo, s/ nº, próxima à estação Sé do Metrô- linha vermelha).  O estrangeiro deverá apresentar o 
RNE, ou Protocolo+SINCRE, ou Passaporte, ou Certidão de Nascimento. No local será preenchido 
um formulário e uma guia para pagamento de taxa no valor de R$ 5,00 (cinco reais). Esta guia 

http://www.dpf.gov.br/
https://servicos.dpf.gov.br/sincreWeb
https://servicos.dpf.gov.br/sincreWeb
http://maplink.uol.com.br/v2/local/policia/GM7452N5/srdpfsp.html
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.poupatempo.sp.gov.br/
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 deverá ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil. No dia útil seguinte ao pagamento da 
taxa, o estrangeiro deverá retornar ao Poupa Tempo para retirar o protocolo contendo seu número 
de CPF. O prazo para obtenção do documento definitivo é de15 dias úteis e será entregue por 
correio no local de residência no Brasil, indicado pelo estrangeiro.  
 
2) Outra possibilidade é através da Agência dos Correios (Agência de Correios mais próxima da 
FSP-USP: Rua Haddock Lobo, 566 - próxima ao Metrô Consolação)  onde o estrangeiro deverá 
apresentar a mesma documentação mencionada no item 1 acima. Mas a emissão do protocolo com 
número do CPF não é imediata e a Receita Federal enviará, dentro de um prazo de 15 dias úteis, 
uma carta para o local de residência do estrangeiro indicando o endereço do local para a retirada do 
documento. 

 
 
 Como abrir conta bancária 

a) A abertura de uma conta bancária é indicada, principalmente no caso de recebimento de bolsas 
de estudos.  Após a abertura da conta corrente é oferecido pela agência bancária um cartão 
magnético que possibilita a utilização de caixas eletrônicos (do referido banco) para variadas 
transações financeiras, como: saques, transferências, pagamento de contas e depósitos.   
Indica-se que o estrangeiro abra sua conta nas agências bancárias localizadas no Campus da 
Capital – CUASO (Endereço: Av. Professor Luciano Gualberto, 600 – Cidade Universitária- Butantã), 
tendo em vista a experiência que essas agências possuem no que se refere a abertura de conta 
bancária para estrangeiros. 
Na Praça dos Bancos (como é conhecida o local em que se concentram as agências no Campus) 
são encontradas agências de vários bancos: Banco do Brasil, Banco Real, Banco Bradesco, Banco 
Itaú e HSBC. 
 
b) Documentos necessários à abertura da conta bancária: 

o Protocolo+SINCRE (RNE)  
o Cadastro de Pessoa Física  (CPF) 
o Passaporte e com visto com duração mínima de 12 meses  
o Comprovante de residência (local onde está residindo no Brasil) 
o Comprovante do recebimento de bolsa de estudo (se houver) 
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 FACILIDADES OFERECIDAS PELA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

 Sobre a Moradia/Alojamento 
a) Alojamento (CRUSP): A USP possui no campus da Capital (CUASO) alojamento próprio e 
gratuito, porém o número disponível de apartamentos não atende à demanda dos alunos USP que 
necessitam de moradia. Este programa é denominado de auxilio moradia e é gerenciado pela  
Divisão de Promoção Social (http://www.usp.br/coseas/CDPS.htm ) da Coordenação de Assistência Social 
da USP (COSEAS). As vagas disponíveis são sorteadas entre os alunos inscritos e a classificação 
segue critérios de seleção sócio-econômica. Por esta razão, recomenda-se que o aluno estrangeiro 
busque e contrate a locação de moradia antes de sua chegada ao Brasil. 
 
b) Programa Homestay: É um programa oferecido pela CCInt-USP (http://www.ccint.usp.br/) com o 
objetivo de oferecer oportunidades de moradia ou alojamento aos estudantes estrangeiros, que 
fazem intercâmbio ou cursos plenos na USP, durante o seu período de estada em São Paulo. Este 
programa foi concebido centrando-se em duas questões básicas: a falta de alojamentos na USP 
para toda a demanda de alunos e a dificuldade que os estrangeiros têm em alugar imóveis no país, 
tendo em vista as exigências das agências imobiliárias. As informações sobre alojamentos ou 
moradias ofertadas para locação aos alunos estrangeiros poderão ser obtidas através do e-mail: 
ccintmoradia@usp.br. 
 

 Sobre a Alimentação 
a) Restaurante Universitário: A FSP-USP possui restaurante universitário que oferece refeições 
aos alunos regulamente matriculados por um preço bastante econômico: R$1,90.  
No Campus Butantã também é possível encontrar três restaurantes universitários, pelo mesmo valor 
unitário da refeição. 
 
b) Outros locais: É possível ainda se alimentar em restaurantes e lanchonetes existentes dentro do 
Campus da Capital – CUASO ou próximos à FSP-USP.  Nestes locais, os preços variam muito mas 
são sempre superiores ao cobrado pelo restaurante universitário.  
 

 Sobre o Centro de Práticas Esportivas da USP 
Denominado de CEPEUSP (http://www.cepe.usp.br/), o Centro de Práticas Esportivas da USP está 
localizado no campus da Capital – CUASO e possui toda infra-estrutura necessária para a prática 
dos mais variados esportes. Além de suas quadras de tênis, poliesportivas, campo de futebol e 
conjunto aquático, há a possibilidade de inscrição em programas para prática assistida das várias 
modalidades.  
 

 Sobre a Saúde 
a) Seguro Saúde: Para que o estrangeiro tenha o seu vínculo efetivado com a USP exige-se a 
contratação de seguro saúde ainda no seu país de origem (cópia dessa apólice é exigida no ato da 
matrícula). Indica-se observar, com antecedência, a forma de acionar a sua apólice, que tipo de 
cobertura são oferecidas nos casos emergências e ambulatoriais, quais unidades de saúde em São 
Paulo aceitam o sistema de reembolso das despesas médicas e as informações pertinentes.  
 
b) Hospital Universitário: A USP dispõe do Hospital Universitário – (http://www.hu.usp.br/ ) (HU-USP), 
localizado no Campus da Capital – CUASO, onde são oferecidos atendimentos emergenciais para os 
alunos estrangeiros que estão realizando intercâmbio.       Entretanto, não é possível o agendamento 
ambulatorial de consultas e a realização de procedimentos mais específicos. Por este motivo, é 
aconselhável que o estrangeiro se informe com antecedência como deverá acionar seu seguro 
saúde, contratado em seu país de origem. 
 

 

http://www.usp.br/coseas/CDPS.htm
http://www.ccint.usp.br/
mailto:ccintmoradia@usp.br
http://www.cepe.usp.br/
http://www.hu.usp.br/
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  Sobre a Orientação Intercultural  
O Instituto de Psicologia – Centro de Orientação Intercultural (http://www.ip.usp.br/laboratorios/intercult/) 
oferece orientação intercultural, que é um serviço de atendimento que objetiva facilitar a transição 
cultural que os alunos ou visitantes enfrentam. O Centro atende tanto brasileiros que vão para o 
exterior quanto estrangeiros que estão no Brasil. O agendamento para consultas poderá ser 
efetuado pelo estrangeiro, tanto pela recomendação de psicólogos como diretamente.  
 

  Recepção aos Alunos Estrangeiros  
Entre os meses de fevereiro e abril, a CCInt-USP ((http://www.ccint.usp.br/) organiza um encontro para 
recepcionar os estudantes estrangeiros. Nesta confraternização os alunos poderão conhecer um 
pouco mais sobre a Universidade e trocar informações entre si.   
 

 Curso de Português para Estrangeiros 

O Centro de Línguas da FFLCH-USP (http://clinguas.fflch.usp.br/) oferece semestralmente curso de 
português para estrangeiros, aos alunos estrangeiros que já estejam matriculados em cursos de 
graduação e pós-graduação da USP. As matrículas deverão ser feitas diretamente no Centro de 
Línguas. Todos os inscritos passam por uma entrevista para que seja identificado o nível de 
conhecimento do idioma português e a conseqüentemente identificação da turma. O e-mail 
clinguas@edu.usp.br está disponível para esclarecer dúvidas e confirmar as possibilidades de horário. 
 

 Revalidação de Diplomas: 
A Universidade de São Paulo revalida diplomas universitários de graduação e pós-graduação 
realizadas no exterior, desde que os cursos tenham correspondência, quanto ao currículo, com os 
títulos ou habilitações conferidas pela USP. Todo o processo é feito pela Divisão de Registros 
Acadêmicos da Secretaria Geral da USP – (http://www.reitoria.usp.br/?page_id=575).  
A revalidação do diploma ou certificado é condição fundamental para a obtenção do registro 
profissional, que é a autorização que habilita o profissional a exercer sua atividade regularmente no 
Brasil. Clique para informações revalidação de diplomas no site 

(http://www5.usp.br/en/internacional/revalidacao-de-diplomas/) ou através do e-mail drasg@usp.br 

 

 Internet sem fio 

Os campi da USP contam com acesso wireless à internet banda larga a partir de diversos pontos, 
como anfiteatros, auditórios, bibliotecas, áreas de lazer e outros. Estes locais estão devidamente 
identificados. A USPnet Sem Fio (http://www.bvs-sp.fsp.usp.br:8080/html/pt/paginas/servicos/uspnet.php ) utiliza 
como forma de autenticação o mesmo login e senha dos seguintes serviços: acesso discado à 
internet de São Paulo; salas de computador dos campi e sistema de e-mail da USP. 

 

 Museus e Cinema da USP  

A USP possui mais de uma dezena de museus em várias localidades da cidade. Neles são 
encontradas exposições, cursos e oficinas para públicos de todas as idades  
http://www4.usp.br/index.php/museus .  
O CINUSP (http://www.usp.br/cinusp/), no campus da Capital –CUASO realiza amostra de filmes e a 
entrada é gratuita. 
 
 
  

http://www.ip.usp.br/laboratorios/intercult/
http://www.ccint.usp.br/
http://clinguas.fflch.usp.br/
http://clinguas.fflch.usp.br/
mailto:clinguas@edu.usp.br
http://www.reitoria.usp.br/?page_id=575
http://www5.usp.br/en/internacional/revalidacao-de-diplomas/
mailto:drasg@usp.br
http://www.bvs-sp.fsp.usp.br:8080/html/pt/paginas/servicos/uspnet.php
http://www4.usp.br/index.php/museus
http://www.usp.br/cinusp/
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 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A CIDADE DE SÃO PAULO 

 
 Sobre preço da locação de moradia 

Média de preço e condições de pagamento de moradias: Existem inúmeros locais para locação 
de moradias ou alojamentos, das mais variadas características e faixas de preço. O valor da maioria 
está enquadrado entre R$400,00 e R$700,00.  É possível alugar habitações próximas ao campus 
principal, mas nesse caso existe a necessidade de utilizar transporte público para chegar ao 
Quadrilátero da Saúde. É aconselhável que o estrangeiro verifique a disponibilidade de 
quartos/moradias com antecedência, ficando atento para a cobrança antecipada do aluguel. 

 
 

 Vestuário  
O Brasil é um país majoritariamente tropical com médias elevadas de temperatura. A cidade de São 
Paulo está na região sudeste do país, onde o clima é mais ameno. A temperatura média no verão é 
de 24° e no inverno é de 17°. O vestuário utilizado é mais casual, como jeans e camisetas. 
 

 Transportes 
a) Taxi: Ótimo meio de transporte, porém com um alto custo na cidade de São Paulo.  
 
b) Ônibus: A FSP-USP possui ótima localização e é servida pelas muitas linhas de ônibus que 
passam pela Av. Dr. Arnaldo. O valor da passagem é de R$3,00.  Informações sobre o itinerário das 
linhas de ônibus no site da SPTrans – Transportes  (http://www.sptrans.com.br/sptrans08/home/ ) ou pelo 
telefone 156, que informa de maneira eficiente a linha de ônibus que atende ao itinerário desejado. 

 
c) Trem: O campus principal localizado no bairro do Butantã fica próximo à estação de trem Cidade 
Universitária (http://www.cptm.sp.gov.br/). O valor da passagem é de R$2,65 e este sistema é interligado 
ao Metrô.  
 
d) Metrô: A FSP-USP está localizada ao lado da Estação Clínicas do Metrô (http://www.metro.sp.gov.br/), 

um ótimo meio de transporte pelo qual é possível se locomover facilmente para vários pontos da 
cidade. O valor da passagem é de R$2,65 e este sistema é interligado ao Trem.  
 
e) Bilhete Único: Existe na cidade um sistema de pagamento de passagens de ônibus, metrô e trem 
através de um cartão eletrônico chamado de Bilhete Único, o qual pode ser carregado em inúmeros 
pontos credenciados, como bancas de jornal e casas lotéricas.  
 
f) Bilhete Único de Estudante: É possível ao aluno estrangeiro matriculado na USP solicitar o 
Bilhete Único de Estudante (http://www.sptrans.com.br/sptrans08/bu/estudante/postoVirtual.asp), que dá ao 
estudante o direito de pagar metade do valor normal da passagem. 
 
A Cidade de São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, com aproximadamente 10 milhões 
de habitantes e possui uma composição étnica e cultural das mais variadas.  
As opções para diversão e cultura são enormes, abrangendo todos os públicos e todos os gostos. 
Seguem alguns sites, com dados panorâmicos da Cidade de São Paulo. 
 
Cidade de São Paulo – (http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/)  

São Paulo Turismo  - (http://www.sp-turismo.com) 
Visite São Paulo – (http://www.visitesaopaulo.com/) 
 

 

http://www.sptrans.com.br/sptrans08/home/
http://www.cptm.sp.gov.br/
http://www.metro.sp.gov.br/
http://www.sptrans.com.br/sptrans08/bu/estudante/postoVirtual.asp
http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/
http://www.sp-turismo.com/
http://www.visitesaopaulo.com/

