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A Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto abre as portas para recebê-lo e
parabenizá-lo pela conquista. Lembre-se de que agora você faz parte dessa
comunidade que coloca à sua disposição diversos serviços que têm como objetivo
assegurar o sucesso da sua vida acadêmica. Com esta revista, apresentamos um
pouco da infraestrutura do Campus, incluindo um mapa e informações preliminares
que devem orientá-lo nesse primeiro momento. A Prefeitura espera também que
você possa usufruir dos aplicativos de segurança e mobilidade, disponíveis em todos
os sistemas operacionais.
Um abraço,
Prof. Dr. Sérgio de Albuquerque
Prefeito do Campus de Ribeirão Preto

Prof. Dr. Vinicius Pedrazzi
Vice-prefeito do Campus de Ribeirão Preto
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Promove oficinas, eventos e exposições. Localiza-se na Rua Pedreira de Freitas, casa 4. Horário de
atendimento ao público: das 9h às 17h. Solicite a programação cultural pelo e-mail:
dicacultural.pc@usp.br, em www.prefeiturarp.usp.br/cultura e pelo telefone (16) 3315-3530.

Abrange 3 grupos corais: Coro Universitário, Madrigal Revivis e Grupo Feminino Zênite, todos abertos à
comunidade interna e externa. Os grupos fazem diversas apresentações no Campus e participam
regularmente de Encontros Corais em cidades do Brasil e exterior. As inscrições são divulgadas
regularmente no início de cada ano ou quando há novos projetos com novas vagas. Telefone: (16) 33153606. E-mail: coraldausp.rp@usp.br - Site: prefeiturarp.usp.br/atividadesculturais/coraldausp.
Coral da USP Ribeirão Preto.

Reúne os acervos das Unidades de Ensino do Campus com mais de 126 mil livros de todas as áreas do
conhecimento. Os alunos também têm acesso aos acervos das outras 47 bibliotecas da USP e às diversas
bases de dados online, com orientação na própria biblioteca. Possui Sala Pró-aluno, com computadores
para uso dos estudantes de graduação. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h45 (nas férias
das 8h às 17h45). Site: www.bcrp.prefeiturarp.usp.br/ - E-mail: bcrp@usp.br
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Auxilia professores e estudantes estrangeiros, que possuam vínculo acadêmico com o Campus, a se
estabelecerem no país com serviços de orientação para o Registro Nacional Migratório (RNM) e sobre a
utilização dos serviços oferecidos, como cursos de língua portuguesa, instituições de ensino, moradias,
cultura e transporte. O CAPEE está aberto para atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das
13h30 às 18h. Fica na Rua das Paineiras, casa 4. Telefone: (16) 3315-4926 E-mail: capee.pc@usp.br

O CEFER tem por finalidade orientar, incentivar, estimular e integrar alunos, professores e funcionários
da USP Ribeirão Preto de forma prioritária através da prática de atividades esportivas e recreativas,
visando à prevenção e à promoção da saúde, bem como possibilitar a interação entre a Universidade e a
comunidade através de projetos de extensão e atividades que proporcionem a melhoria da qualidade de
vida da população. As modalidades oferecidas atualmente são: natação, atletismo, futsal, tênis de campo,
tênis de mesa, ginástica postural, hatha yoga, pilates, bike indoor e treinamento funcional. O CEFER
também organiza e promove eventos internos e externos, com destaque para a Volta USP Ribeirão Preto.
E-mail: cefer.pc@usp.br
cefer.pusp.rp

Fornece refeições pelo sistema self-service (exceto o prato principal). A apresentação da carteirinha USP
é obrigatória ou o aplicativo e-Card para entrada no restaurante. Os valores por categoria são:
Café da manhã | Alunos - R$0,50
Almoço e Jantar | Alunos - R$2,00 - Especial R$10,00 - Visitante R$15,00
Telefone: (16) 3315-4640 | E-mail: scalim.pc@usp.br

Promove passeios monitorados ao Campus. As visitas devem ser agendadas pelo telefone: (16) 33153510 ou pelo e-mail: cvisitantes.pc@usp.br.
Atende ao público das 9h às 17h, na Rua Biotério, casa 1 - Para acessar o site clique aqui.

Presta atendimento psicológico aos graduandos do Campus. O aluno faz a inscrição pessoalmente e
passa por uma entrevista inicial com visitas à orientação e/ou acompanhamento dentro do serviço. O
serviço funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 17h e fica na Rua Clóvis Vieira, casa 32.
Telefone: 3315-3494 - E-mail: copi.pc@usp.br

Administra as moradias dos servidores não docentes no Campus. Responsável pela manutenção das
edificações do Conjunto Residencial dos Estudantes Universitários (CREU), Vila Estudantil, Casa dos PósGraduandos e administra as Casas de Hóspedes. A Seção de Moradias funciona das 7h30 às 17h, na Rua
das Paineiras, casa 12. Telefones: (16)3315-4646 / 3315-3518 / 3315-4978 ou pelo E-mail:
moradias.pc@usp.br

O Serviço Social tem por objetivo orientar e encaminhar os alunos de graduação e pós-graduação aos recursos e
benefícios oferecidos pela USP por meio de seus Programas de Apoio à Permanência e Formação Estudantil
(PAPFE) e o Suporte aos Estudantes Ingressantes (SEI) regularmente matriculados na graduação que apresentem e
comprovem, por meio de documentos, dificuldades socioeconômicas para se manterem na Universidade. Os
auxílios que compõem o PAPFE são: Apoio Moradia (vaga na moradia estudantil ou auxílio financeiro), AuxílioAlimentação, Livros e Transporte. Mais informações na Rua Clóvis Vieira, casa 26 - das 8h às 17h, pelos telefones
(16) 3315-4638 / 3315-3593 / 3315-0594 ou pelo e-mail: svsocial.pc@usp.br.

Coordena a prevenção e proteção universitária, desenvolve e pratica ações que contribuem para a preservação da
integridade física e da dignidade das pessoas, proteção patrimonial e do ambiente. O serviço é responsável pela
emissão de selos, de uso obrigatório, para os veículos que transitam diariamente pelo Campus. A Guarda
Universitária funciona 24 horas e sua sede fica na entrada pela Avenida Bandeirantes. Telefones: (16) 3315-3600 /
3315-3700 - E-mail: seguranca.pc@usp.br. No caso de emergência, a central da Guarda Universitária também
pode ser diretamente acessada pelo aplicativo Campus USP, um canal de comunicação para que a comunidade
uspiana possa registrar ocorrências de segurança e de infraestrutura do Campus. O aplicativo pode ser baixado
nas lojas App Store e Google Play com o nome Campus USP.

A Prefeitura do Campus disponibiliza ônibus circular interno e gratuito das 6h20 às 23h35. Informações
sobre horários e pontos de parada estão disponíveis no site www.prefeiturarp.usp.br/circular, e
também via aplicativo CitaMobi, disponível nas lojas de aplicativos Google Play (Android) e Apple Store
(Iphone). Telefone: (16) 3315-3557

Serviço oferecido à comunidade uspiana para a promoção da qualidade de vida de seus beneficiários. É
realizado pela Unidade Básica de Atendimento à Saúde (UBAS) e Clínica Odontológica, ambas no Campus,
localizadas na Rua Pedreira de Freitas, casas 14 e 15 respectivamente. Com agendamento de atendimento
eletivo, em nível de complexidade primária, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17 horas. Telefones: (16)
3315-3509 / 3315-3539 (UBAS) / 3315-3576 (Clínica Odontológica) E-mail: ubas.rp@usp.br
clinicaodontologicarp@usp.br.

O CeTI-RP presta suporte de eventos e serviços a usuários do Campus relacionados à Tecnologia da
Informação (TI), tais como e-mail @usp.br, wifi (Eduroam e USPnet), EAD e outras atividades na área de
infraestrutura (redes e telecomunicações) às Unidades do Campus e também desenvolve sistemas
coorporativos. Telefones: (16) 3315-8567 / 3315-8601 - E-mail: atendimentorp@usp.br - cetirp.sti.usp.br

Comercializa obras editadas pela própria EDUSP e outras editoras. Funciona de segunda a sexta-feira, das
8h às 12h15 e das 13h15 às 16h45 e atende a comunidade em geral. Fica localizada na Rua Clóvis Vieira,
casa 25. www.edusp.com.br | Telefone: (16) 3315-3568 - E-mail: ribpreto-edusp@usp.br.
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Clique aqui e assista ao novo vídeo institucional da USP, produzido pela
Reitoria em parceria com a Escola de Comunicações e Artes (ECA).
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COMISSÃO PARA APURAR
VIOLÊNCIA CONTRA
MULHERES E GÊNERO:
Acesse pelo site
www.prefeiturarp.usp.br
E-mail:
cavmulheres-rp@usp.br

Apps disponíveis nas lojas

Veja os apps da USP

Escola de Educação Física e Esporte (EEFERP):
Fone: (16) 3315-0523 | Site: www.eeferp.usp.br
Escola de Enfermagem (EERP):
Fone: (16) 3315-3388 | Site: www.eerp.usp.br
Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCFRP)
Fone: (16) 3315-4262| Site: www.fcfrp.usp.br
Faculdade de Direito (FDRP)
Fone: (16) 3315-0114 | Site: www.direitorp.usp.br
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEARP)

Fone: (16) 3315-3906 | Site: www.fearp.usp.br

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCLRP)
Fone: (16) 3315-3674 | Site: www.ffclrp.usp.br
Faculdade de Medicina (FMRP)
Fone: (16) 3315-3051 | Site: www.fmrp.usp.br
Faculdade de Odontologia (FORP)
Fone: (16) 3315-3954 | Site: www.forp.usp.br
Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto
Fone: (16) 3315-3500| Site: www.prefeiturarp.usp.br

A PUSP-RP promove e desenvolve serviços de infraestrutura física, bem como manutenção e
obras das áreas comuns às Unidades do Campus, e promove ações socioculturais e
esportivas, de apoio ao ensino e pesquisa à comunidade uspiana e sociedade, garantindo
segurança, transporte, atividades esportivas e culturais, programas de permanência como
auxílios e moradias, restaurante universitário, biblioteca, entre outros.
Para saber mais, acesse: www.prefeiturarp.usp.br - E-mail: atendimento.pc@usp.br

Clique aqui e acesse o institucional da PUSP-RP

prefeiturarp.usp.br

facebook.com/usprp

twitter.com/usprp

É o setor responsável pela produção de conteúdo regional do Jornal da USP e da Rádio USP
(107.9MHz), produz material de divulgação sobre o conhecimento gerado pela Universidade
no Campus em Ribeirão Preto, atuando na interface entre USP e comunidade local. Presta
Assessoria de Imprensa para as Unidades de Ensino e para veículos de comunicação
regionais e nacionais.
E-mail: imprensa.rp@usp.br - Site: jornal.usp.br/home-ribeiraopreto - Telefone: (16) 3315- 3525

ribeirao.usp.br

imprensa.rp@usp.br

(16) 3315-3525
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