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Conhecendo a EACH
Escola de Artes, Ciências e Humanidades

Localização dos principais prédios
Link: http://www5.each.usp.br/mapa-da-each/ 
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Portaria 3
Estação de trem USP Leste (Av. Assis Ribeiro)

Linhas de ônibus: 1178-10, 2551-10, 2582-10 e 2590-10

Fonte: Google imagens



Portaria 3

Fonte: Google imagens



Portaria 1
Estacionamento (Rod. Ayrton Senna)

Linha de ônibus 2735-10

Fonte: Google Maps



Portaria 1

Fonte: Google Maps



Portaria 2
Estacionamento (Rua Arlindo Bettio)

Endereço EACH: Rua Arlindo Bettio, 1000 - Ermelino Matarazzo - São Paulo/SP - 03828-000

Fonte: Google Maps



Prédio I1 – “Titanic”
• Salas de aula graduação e pós;

• Salas de professores, secretaria da 
pós e outras seções;

• Restaurante Universitário “bandejão”

• Seminários de Sustentabilidade, 
Reuniões CCP, Sala dos alunos da 
pós-graduação, etc.

Fonte: Google imagens



Prédio A1 – “Elefante branco” 
Laboratórios e salas de professores.

Laboratórios 
de pesquisa

Laboratórios 
didáticos

Salas dos 
Professores

Fonte: Google imagens



Ciclo Básico
Salas de aula, salas de informática, 

lanchonete, seção de informática, anfiteatros

Lanchonete

Fonte: Google imagens

Sala Pró-Aluno



Ginásio de esportes
Atividades oferecidas: Yoga, Judô, Aikido, etc

Pós-graduandos podem participar!

Fonte: Google imagens



Auditórios
Auditórios azul, verde e vermelho

Cafeteria Sabor Café

Fonte: Google imagens



Biblioteca

Biblioteca, sala de defesa da pós, diretoria, CRInt e 
outras seções administrativas da EACH

Fonte: Google imagens



M5 – UBAS Leste - EACH
Enfermaria (primeiros-socorros apenas)

Apoio psicológico – Psicóloga Kelly
Atendimento odontológico (datas enviadas por e-mail)

E-mail: ubas-each@usp.br 
Telefone: (11) 2648-0033

Fonte: Google imagens



CCP - PPgSus
Comissão Coordenadora do Programa de 
Pós-graduação em Sustentabilidade
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CCP - PPgSus
Comissão Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Sustentabilidade

Coordenação Vice Coordenação Fim

Sonia Regina Paulino Tania Pereira Christopoulos 16/06/2022

Titular Suplente Fim

(Discente) Tiago Lopes de Andrade Lima João Vitor Rodrigues Souza 28/02/2022

Tania Pereira Christopoulos Flávia Noronha Dutra Ribeiro 07/04/2022

Wania Duleba Renata Colombo 31/05/2022

Alexandre Toshiro Igari Evandro Mateus Moretto 31/05/2022

Paulo Santos Almeida André Felipe Simões 31/05/2022

Sonia Regina Paulino Regina M. de Miranda 30/10/2022



● A composição dos membros segue a norma vigente do programa

http://www5.each.usp.br/mestrado-e-doutorado-em-sustentabilidade/ 

● As reuniões ordinárias são mensais, geralmente ocorrem na tarde da primeira quarta-feira de cada 
mês.

○ Fiquem atentos ao calendário disponibilizado na página do programa

http://sites.usp.br/sustentabilidade/ 

○ e no blog dos alunos 

http://sustentabilidadealunos.blogspot.com/ 

● Está assegurada a participação dos representantes discente (um titular e um suplente) que 
representam todos os discentes do programa. Os discentes têm direito a 1 voto, entre 5, nas 
decisões da comissão.

● O envio de demandas podem ser feitas através do e-mail do programa 
(sustentabilidade-each@usp.br)

● RD’s enviam relato após reuniões com os temas que foram discutidos e desdobramento dos 
mesmos. 

CCP - PPgSus
Comissão Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Sustentabilidade



RD - PPgSus
Representação Discente do Programa de 
Pós-graduação em Sustentabilidade

Contato: rd.sustentabilidade@gmail.com
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Tiago Lopes de Andrade 
Lima (RD)

e-mail: 
tiagoalima@usp.br

Tel.: (81) 99111-9555

João Vitor Rodrigues de 
Souza (RD Suplente)

e-mail: 
jsouza.rois@usp.br

Tel.: (12) 99668-7347



• Cabe aos Representantes Discentes defender os interesses dos alunos do programa 

frente a Comissão Coordenadora.

• Os representantes discentes têm mandato de 12 meses, após o qual novo edital é 

lançado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) para inscrição e eleição de novos 

representantes.

• Caso o RD titular não esteja na reunião da CCP, ou defenda sua tese ou dissertação, o 

suplente tem direito de voto, mas ainda assim se mantém como suplente.

• A convocação para as eleições acontecem no nível da reitoria e, portanto, exige 

planejamento para a transição da representação discentes por parte dos RDs vigentes e 

alunos, para que o programa  não fique um período sem representação discente. 

• As transições se iniciam normalmente em agosto/setembro

RD - PPgSus
Representação Discente do Programa de Pós-graduação em Sustentabilidade



RD - PPgSus
Representação Discente do Programa de Pós-graduação em Sustentabilidade

● Canal único destinado a comunicações do Corpo Docente e da Secretaria 
do Programa:
○  https://chat.whatsapp.com/GQerniDJmHI1V3qsesdttk

● Esse grupo é bloqueado para conversas, de modo que as principais 
notícias fiquem sempre em evidência. 

● Pedimos a todos os alunos que entrem no grupo.



Nota CAPES - PPgSus4



Nota CAPES atual do programa: 4

• O que se avalia?

○ Produção discente e docente;

○ Depósito de teses e dissertações dentro do prazo: alunos com bolsa tem peso maior na 

avaliação;

○ Acompanhamento de egressos;

○ Alunos e professores visitantes estrangeiros e publicações derivadas;

○ Docentes orientando pelo menos um projeto e lecionando pelo menos uma disciplina;

○ Experiência internacional dos discentes;

○ Atividades de inserção social: cursos, aulas, palestras, entrevistas, artigos em jornais e 

revistas, trabalhos técnicos, etc.

○ Outros fatores

○ Para saber mais acesse: http://capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao 

Nota CAPES - PPgSus



Importante!

• Anualmente o programa envia dados a CAPES através de um extenso formulário o qual 

será utilizado na avaliação quadrienal da CAPES e atribuição de nota ao programa;

• Para auxiliar no levantamento dessas informações foram criados formulários encaminhados 

aos alunos anualmente para confirmação dos dados. É muito importante que todos 

preencham o formulário corretamente;

• É importante também manter sempre atualizado o currículo Lattes e seu perfil no Alumni 

USP (http://www.alumni.usp.br/ - o alumni inclusive te fornece um e-mail vitalício de aluno 

egresso);

• Foi criado um grupo no LinkedIn buscando facilitar o contato com todos os discentes e 

egressos do programa, é importante que todos participem: 

https://www.linkedin.com/groups/8650863

Nota CAPES - PPgSus



Bolsas CAPES - PPgSus5



• Número de bolsas do programa depende da nota do programa junto a CAPES.

• Os bolsistas CAPES devem ser de Dedicação Exclusiva (DE). Atualmente temos:

○ 7 bolsas de Mestrado;

○ 8 bolsas de Doutorado.

• A ocupação de bolsas é informada no documento Relatório de bolsas disponível na 

página do programa no site da EACH.

• Pedidos de bolsas no programa de Sustentabilidade: 

○ Secretaria de pós envia e-mails informando prazos para a solicitação da bolsa;

○ Discentes interessados devem encaminhar documentos solicitados até data limite 

indicada pelo secretário do programa;

○ Solicitações recebidas serão classificadas internamente de acordo com o disposto no 

documento Normas para concessão e manutenção de bolsas disponível na página 

do programa no site da EACH

(http://www5.each.usp.br/mestrado-e-doutorado-em-sustentabilidade/)

Bolsas CAPES - PPgSus



• FAPESP 
http://www.fapesp.br/bolsas/ 

• CNPq 
http://cnpq.br/apresentacao-bolsas-e-auxilios/#void 

Ambas as agências de fomento têm possibilidade de pedir bolsa dentro de um projeto 
específico (verifique se seu/sua orientador/a tem projeto em andamento!), porém a 
FAPESP também possibilita ao aluno pedir de forma isolada. 

Atenção aos editais (prazos, pré-requisitos, relatórios, prestação de contas).

5. Outras Bolsas
Outras bolsas



Internacionalização
PrInt, PDSE, Dupla titulação, entre outros.6



• Bolsas de mobilidade → sistema Mundus USP: cursos de línguas estrangeiras, de 
intercâmbio e treinamento

https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoListar?codmnu=2070

● Fulbright (sanduíche no exterior): 
https://fulbright.org.br/

● Acompanhem também a aba “Internacionalização” no site do Programa:
http://sites.usp.br/sustentabilidade/internacionalizacao/

● A USP têm lançado anualmente, junto da CAPES, editais para diferentes programas de 
mobilidade, como: Doutorado-Sanduíche (PDSE), Capacitação de Doutorandos e Jovens 
Talentos → PrInt USP/CAPES: 
https://sites.usp.br/print/

● Dupla-titulação: É POSSÍVEL!
https://www.prpg.usp.br/pt-br/internacionalizacao/dupla-multipla-titulacao

Internacionalização



Verba PROAP - PPgSus
Programa de Apoio à Pós-Graduação7

*Passo-a-passo AQUI*



● O programa recebe uma verba “x” (de acordo com a nota CAPES do programa, se o 

mesmo possui Mestrado e Doutorado, etc.) a cada renovação do PROAP, e esse montante 

é dividido pela CCP nas alíneas já disponibilizadas pela CAPES da forma mais coerente 

possível. 

● A alínea “auxílio estudante” funciona no modelo de reembolso, portanto você solicita a 

verba e quando a mesma é liberada você deve fazer o pagamento do próprio bolso e esse 

valor será reembolsado a partir dos comprovantes apresentados.

● Inscrição em eventos, auxílio em estadia, alimentação e transporte (apenas rodoviário) 

para participação em eventos são solicitados a partir da alínea “auxílio estudante” na 

modalidade reembolso, portanto deve-se fazer o cálculo médio de quanto irá precisar no 

período do evento, e ao final do mesmo deve-se entregar as notas fiscais que comprovem 

os gastos para receber os devidos reembolsos.

Verba PROAP - PPgSus



Importante!

• Somente serão reembolsadas as notas fiscais com CPF do aluno e emissão posterior a data de 

liberação da verba pela CCP e tesouraria da EACH, portanto fiquem atentos para solicitar a 

verba com antecedência suficiente para ter sua liberação antes do empenho do dinheiro (fiquem 

atentos às datas das reuniões da CCP para que suas solicitações possam ser atendidas dentro 

do prazo).

• Quando mais de um aluno do programa vai para o mesmo evento, solicita-se que eles elaborem 

a solicitação juntos para que os valores sejam iguais, ou pelo menos entrem em contato para 

solicitar valores semelhantes. ATENÇÃO: valores discrepantes para um mesmo evento, a CCP 

utiliza o critério de disponibilizar a menor quantia para todos os que solicitaram.

• Lembramos também que a verba solicitada e aprovada pela CCP fica reservada para o uso do 

aluno solicitante, ou seja, não mais disponível para outros alunos, portanto tenha consciência da 

quantia que irá solicitar para que não prejudique outros colegas.

Verba PROAP - PPgSus



Relatórios semestrais - 
PPgSus8



7. Relatórios semestrais

• A cada novo semestre os alunos devem preencher um relatório referente ao andamento 

de sua pesquisa, publicações, etc., no semestre anterior.

• Esse relatório passará pela avaliação de um parecerista (docente do programa que irá 

avaliar o andamento do seu trabalho, diferente do seu orientador).

• O parecer sempre será feito pelo mesmo docente, que acompanhará os passos da sua 

pesquisa buscando identificar suas dificuldades no percurso e fazer possíveis 

contribuições.

• O preenchimento do relatório é OBRIGATÓRIO a todos os discentes com exceção 

daqueles que já realizaram o depósito de seus trabalhos, podendo sua não entrega na 

data estipulada acarretar no desligamento do discente.

• A reprovação do relatório semestral de um discente por duas vezes consecutivas 

implica no desligamento do mesmo.

Relatórios semestrais - PPgSus



Formatação de teses e 
dissertações - PPgSus9



• Para formatação de teses e dissertações deve-se utilizar os critérios da ABNT, 

seguindo o disposto nos seguintes links:

• Diretrizes USP: 

http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Ite

mid=67&lang=pt-br 

• Modelo Biblioteca EACH: http://www5.each.usp.br/biblioteca-normalizacao/

• A bibliotecária Sandra está disponível caso os alunos precisem de auxílio com a 

formatação, basta procurar pela mesma na biblioteca ou através do e-mail 

bibficha-each@usp.br e agendar um horário para tirar as dúvidas. Recomendamos 

não deixar para a última hora.

• Trabalhos fora da formatação disposta nos documentos citados não terão ficha 

catalográfica elaborada.

Formatação de teses e 
dissertações - PPgSus



Monitoria PAE
Programa de Aperfeiçoamento de Ensino10



● O Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) tem como principais objetivos:

○ Preparação pedagógica;

○ Estágio Supervisionado em Docência.

● Etapa de Preparação pedagógica – Pode ser encontrada de três formas:

○ Disciplina de Pós-Graduação com conteúdo voltado para as questões da Universidade 

e do Ensino Superior (confere créditos de disciplina);

■ Disciplinas oferecidas na EACH: EAH5001, CAF5002, ESC5710, GER5003, 

SCX5016.

○ Conjunto de conferências, com especialistas da área de Educação, tendo como tema 

as questões do Ensino Superior;

○ Núcleo de atividades, coordenadas por professores, envolvendo preparo de material 

didático, discussões de curriculum, de ementas de disciplinas e planejamento de 

cursos.

Monitoria PAE



• Etapa de Estágio Supervisionado – Realizada em disciplinas da graduação:

• Interessado deve se inscrever na Unidade de Ensino da área de conhecimento pertinente ao 

seu curso;

• Ao final do estágio, os participantes que obtêm aproveitamento satisfatório têm direito a 

um certificado e, a critério da CPG, créditos especiais.

• O PAE é opcional aos alunos da pós graduação, com exceção daqueles contemplados pela 

Bolsa Demanda Social da CAPES, cujo regulamento solicita a realização obrigatória do 

estágio.

• A etapa de monitoria PAE em disciplina da graduação pode conferir 1 crédito especial pela 

realização de cada monitoria, limitado a dois créditos (sendo assim o aluno que realizar 

monitoria por dois semestres pode pedir 1 crédito especial para cada semestre). OS 

CRÉDITOS ESPECIAIS NÃO ESTÃO CONDICIONADOS AO RECEBIMENTO DE BOLSA 

PAE

• Diretrizes do PAE:  http://www.prpg.usp.br/attachments/article/631/Diretrizes_PAE.pdf

Monitoria PAE



Seminários 
Sustentabilidade11



• Os Seminários de Sustentabilidade consistem em um ciclo de apresentações dos 

discentes da pós-graduação em sustentabilidade sobre suas pesquisas, produções 

científicas, participação em eventos, entre outros.

• Os Seminários de Sustentabilidade acontecem quinzenalmente em salas da EACH 

a serem divulgadas antes do dia do seminário.

• Importante ambiente para discussão de temas diversos em sustentabilidade, 

conhecimento das pesquisas de outros colegas do programa, apresentação de 

prévias de trabalhos inscritos nos exames de qualificação e/ou defesa, bem como 

interação entre os discentes e docentes do programa.

• A agenda dos seminários pode ser consultada em: 

http://sites.usp.br/sustentabilidade/ category/seminars/

Seminários Sustentabilidade





• SIS (Seminário Interdisciplinar de Sustentabilidade) - Evento do programa que 

acontece anualmente onde os alunos podem enviar trabalhos para apresentação 

em sessões.

• Além das apresentações de trabalhos sempre temos uma palestra e uma mesa 

redonda, além de uma oficina sobre temas de interesse do programa.

• Em 2021 o SIS acontecerá nos dias 01 e 02 de julho:

○ Submissão de trabalhos entre 05 de abril e 14 de maio

○ Os trabalhos serão avaliados com possibilidade de indicação para publicação 

em livro no segundo semestre de 2021.

• O evento é inteiramente organizado pelos alunos e docentes do PPgSus e toda 

ajuda é bem vinda, todos os anos é formada uma comissão de organização.

Seminários de Sustentabilidade 
(SIS)



SIS 2021 -  Agendas locais e globais da sustentabilidade: 
Ciência, tecnologia, gestão e sociedade



Blog e site do programa12



• O programa de Sustentabilidade tem um site e um blog voltado ao 

compartilhamento de informações entre os discentes do programa.

• O blog é moderado pelo aluno de Doutorado Leonardo Pregnolato.

• Qualquer informação relevante aos alunos da pós-graduação em sustentabilidade 

pode ser enviada para o Leonardo para que ele publique no blog através do e-mail: 

leopregnolato@usp.br

• Comitê de comunicação PPgSUS

Blog e site do programa



Salas de informática 
(Pró-aluno)13



• A EACH possui uma sala de informática onde é possível ter acesso a computadores e 

impressoras.

• A sala de informática está localizada no primeiro andar do bloco 1 do Ciclo Básico (final 

do corredor que fica entre a copiadora e o deck de madeira).

• Cada discente da pós-graduação tem direito a impressão de 200 folhas por semestre

• Para acesso aos computadores:

• Login: a+Nº USP (ex: a0000000)

• Senha: CPF (apenas números e caso seu CPF inicie com 0, a senha deve iniciar no 

número subsequente ao 0)

• Caso necessite de scanner, há um equipamento de uso coletivo na biblioteca.

• Os pós graduandos também tem acesso a uma sala de estudos: Sala 327 localizada no 

3º andar do prédio I1 (Titanic). O acesso é realizado através da senha: 1828.

Salas de informática (Pró-aluno)



Acesso Wi-Fi e Rede 
Remota (VPN)14



Wi-Fi e Rede Remota (VPN)

● Nas dependências da USP é possível ter acesso a rede wi-fi gratuita a partir da 
qual também se tem acesso a diversos periódicos pagos e bases de dados 
científicos.

● A rede wi-fi é acessada através do Eduroam (serviço de acesso sem fio seguro, 
desenvolvido para a comunidade internacional de educação e pesquisa)

● Para mais informações sobre a rede Eduroam e como acessá-la nos celulares e 
notebooks acesse: https://eduroam.usp.br/

● Fora das dependências da USP é possível ter acesso remoto as revistas pagas e 
bases de dados científicos como Scopus, Web of Science, PubMed, etc. através do 
VPN

● Para o passo-a-passo da instalação do VPN acesse: 
https://atendimentosti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=15



Bandejão15



• Valor para alunos de graduação e pós: R$ 2,00 (convidados pagam R$ 15,00)

• Carregamento de cartão ao lado da entrada do restaurante ou pelo app 
“Cardápio USP”, onde também é possível consultar o cardápio semanal de cada 
restaurante.

• Somente é permitida a entrada mediante apresentação da carteirinha com 
crédito. Pode ser usado cartão digital (app disponível para Iphone e Android).

• Com o cartão USP também é possível acessar outros restaurantes universitários 
da USP.

• Para informações sobre apps USP: https://www.sti.usp.br/appusp/

Bandejão



Cartões USP16



• A carteirinha do estudante USP pode ser solicitada através do Janus no link: 
https://uspdigital.usp.br/janus/componente/carteiraUSPServidor.jsf

• A carteirinha é usada para acesso às dependências da universidade e também aos 
restaurantes universitários. Também pode ser usada como comprovante para meia 
entrada em estabelecimentos culturais particulares e para entrada gratuita nos 
museus da USP.

• APP e-card USP –  Carteirinha digital:

•  http://www.prg.usp.br/?p=27481

• Não é garantida a liberação de meia-entrada com apresentação apenas do cartão 
digital, ficando a critério do estabelecimento em questão.

• Através do Janus também é possível solicitar o Bilhete USP que dá direito a viagem 
gratuita nos ônibus circulares da Cidade Universitária (Linhas 8012-10 e 8022-10). 
Mais informações: https://puspc.usp.br/bilhete-usp-busp/

Cartões USP



E-mail USP e Janus17
Manual do Aluno da pós com explicações de acesso: 

http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2019/02/MANUALPOS2
019.pdf



● O e-mail USP é uma parceria da USP com a Google, portanto temos acesso ilimitado e 

gratuito a todos as plataformas educacionais do Google através do login com nossa conta 

USP.

○ Google Drive ilimitado;

○ Google Meet ilimitado;

○ Google sheets, docs e presentations;

○ etc.

● Ao concluir o Mestrado e/ou Doutorado o aluno deve se cadastrar na plataforma Alumni 

USP (http://www.alumni.usp.br/) para continuar usufruindo do e-mail institucional (que 

passará a ser …@alumni.usp.br) e todas as suas funcionalidades (plataformas 

educacionais Google). A secretaria do programa enviará um e-mail com o passo-a-passo 

do cadastro no Alumni.

● Vale ressaltar que os documentos armazenados drive do e-mail @usp.br não passarão 

automaticamente para o @alumni.usp.br, portanto tenham sempre um backup de tudo.

E-mail USP



● O Janus é a plataforma de alunos da pós-graduação da USP 

(https://uspdigital.usp.br/janus/componente/autenticar.jsf), onde é possível:

○ Consultar disciplinas cadastradas e oferecidas por todos os programas de 

pós-graduação da USP;

○ Emitir declarações de matrícula, atestados de conclusão de disciplinas, atestados de 

matrícula com disciplinas cursadas, histórico escolar da pós-graduação na USP;

○ Realizar matrícula em disciplinas a cada semestre;

○ Acompanhar notas das disciplinas;

○ Realizar inscrições no PAE;

○ Solicitar cartões USP (cartão USP e BUSP);

○ Requerimentos (aproveitamento de créditos cursados, atribuição de créditos 

especiais, trancamento de matrícula, etc.)

● Na página inicial do programa vocês encontram um vídeo de tutorial da plataforma, 

explicando como utilizar cada função.

Janus



Plataformas educacionais18



TIDIA (https://ae4.tidia-ae.usp.br/portal) 
Moodle (https://edisciplinas.usp.br/acessar/)
Google Classroom (classroom.google.com)

entre outros...
Docente confirma no início das atividades qual plataforma utilizará

Plataformas educacionais 
utilizadas
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Normas essenciais

● Norma atual do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade 
(CCP-PPgSus)
○ http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2019/12/NormaAtua

l.pdf

● Regimento da Coordenação de Pós-Graduação da EACH (CPG-EACH)
○ http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-copgr-no-7608-de

-21-de-fevereiro-de-2019

● Regimento geral da Pós-Graduação USP (PRPG-USP)
○ http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-6542-de-18-de

-abril-de-2013
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Blog Sustentabilidade: www.sustentabilidadealunos.blogspot.com.br

Site do programa: http://sites.usp.br/sustentabilidade/

Site oficial do programa junto a EACH: 
http://prpg.usp.br/sustentabilidade-each

Manual do aluno da Pós da EACH: 
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2019/02/MANUALPOS2019.pdf

Links importantes


