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A CIDADE DE SÃO CARLOS
A cidade de São Carlos, no interior do
Estado de São Paulo, fica a 240 quilômetros
da capital paulista, São Paulo, com cerca de
250 mil habitantes. Com uma economia
baseada em atividades industriais e
agropecuárias, é conhecida também
internacionalmente
como
a
capital
brasileira da tecnologia. Duas grandes
universidades públicas estão localizadas na
cidade: a USP e a Universidade Federal de
São Carlos, a UFSCar, e mais de 200
empresas de tecnologia e grandes indústrias
multinacionais, como Faber Castell e
Volkswagen. É também conhecida por
abrigar um doutor para cada 180
habitantes, o maior índice proporcional do
Brasil.
O clima na cidade é considerado subtropical
úmido, ou seja, invernos secos com
temperaturas amenas entre 10°C e 20°C e
verões mais quentes e chuvosos, com
temperaturas entre 20 e 30°C.
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COMO CHEGAR A SÃO CARLOS
DE CARRO
A principal via de acesso a São Carlos é a Rod. Washington Luis (SP 310) que faz
ligação da cidade à capital paulista. Outras rodovias tais como a Rod. Thales de
Lorena Peixoto Jr. (SP 318), Rod. Dr. Paulo Lauro (SP 215), Rod. Luiz Augusto de
Oliveira (SP 215) também dão acesso ao município.
DE ÔNIBUS
De São Paulo: os ônibus para São Carlos saem do Terminal Rodoviário Tietê, na
estação Tietê do metrô. As empresas de ônibus são:
•
Empresa Cruz: http://www.empresacruz.com.br/
•
Viação Cometa: https://www.viacaocometa.com.br
De Ribeirão Preto: os ônibus para São Carlos são da Empresa Cruz e saem do
Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto, na Avenida Jerônimo Gonçalves, s/n,
Centro, Ribeirão Preto/SP. http://www.empresacruz.com.br/

De Campinas: os ônibus para São Carlos saem do Terminal Multimodal Ramos
de Azevedo (Nova Rodoviária de Campinas), na Rua Dr. Pereira Lima s/n - Vila
Industrial.
As empresas de ônibus são:
•
Empresa Cruz: http://www.empresacruz.com.br/
•
Viação Cometa: https://www.viacaocometa.com.br
CHEGANDO NA RODOVIÁRIA DE SÃO CARLOS
O Terminal Rodoviário de São Carlos localiza-se na região central da cidade, na
Rua Jacinto Favoretto, 777, Jardim Macarengo. Lá existe um serviço permanente
de taxis e, caso prefira, pode também utilizar o Uber.
O Terminal de Ônibus da cidade também se localiza ao lado da Rodoviária, com
opções de linhas de ônibus para vários bairros da cidade.
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A USP
A Universidade de São Paulo (USP), criada
em 1934, é uma das três universidades
públicas mantidas pelo Governo do Estado
de São Paulo e é uma das maiores
instituições de ensino superior na América
Latina. São 42 unidades de ensino e
pesquisa, distribuídas em onze campi: São
Paulo (com campi nos bairros Butantã,
Clínicas, Centro e Ermelino Matarazzo),
Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga,
Ribeirão Preto, Santos e São Carlos. O
campus
principal,
o
da
Cidade
Universitária Armando de Salles Oliveira,
localiza-se em São Paulo, e é o maior de
todos, com uma área de 7.443.770 m².
Nele localiza-se a estrutura administrativa
de toda a USP e a maioria das Unidades de
ensino, pesquisa e extensão, além dos
órgãos centrais como o gabinete do reitor
e as Pró-Reitorias.
A USP oferece atualmente 335 cursos de
graduação e 264 cursos de pósgraduação, cada um deles subordinado
à sua respectiva Unidade, com exceção
de alguns cursos interunidades e cursos
multidisciplinares.
Para mais informações acesse www.usp.br
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O INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E
DE COMPUTAÇÃO - ICMC
O Instituto de Ciências Matemáticas e
de Computação (ICMC) é uma unidade
de ensino e pesquisa da Universidade
de São Paulo (USP) e foi criado em
1971. Ocupa uma área de 20 mil m² e
possui mais de 2 mil alunos divididos
em oito cursos de graduação e cinco
programas de pós-graduação, com um
quadro formado atualmente por 131
docentes e 107 funcionários técnicoadministrativos.
O ICMC é uma das principais
instituições brasileiras nas áreas de
matemática, matemática aplicada,
computação e estatística, sendo
reconhecido mundialmente como
centro de excelência na produção e
disseminação de conhecimento. Seu
impacto na sociedade se dá por meio
da formação de recursos humanos em
nível de graduação e de pósgraduação, do desenvolvimento de
pesquisas de ponta e da extensão de
serviços à comunidade.
As instalações do ICMC incluem uma
extensa área verde, biblioteca com
aproximadamente 45 mil volumes e 23
mil títulos de periódicos eletrônicos, e
conta com ambientes didáticos de
última geração, auditórios, salas de
aula multimídia e de videoconferência
e laboratórios de ensino abertos 24
horas.
Além disso, é possível contar com a infraestrutura do campus USP de São Carlos
que oferece facilidades como restaurante, alojamento, serviço médico e
odontológico, creche e centro esportivo.
Veja mais em http://www.saocarlos.usp.br/permanencia-estudantil/
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COMISSÃO DE RELAÇÕES
INTERNACIONAIS (CRInt)
A CRInt do ICMC é responsável pela coordenação das atividades de cooperação
internacional entre o ICMC e Instituições parceiras estrangeiras, apoiando as
iniciativas e ações em internacionalização da comunidade da Unidade.
Presidente: Profa. Dra. Elisa Yumi Nakagawa
Secretária: Ana Oneide Martins de Araujo Sáles
Sala 3-005
Telefone: +55 16 3373 8889
E-mail: crint@icmc.usp.br
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DOCUMENTAÇÃO PARA ALUNOS
ESTRANGEIROS
NO PAÍS DE ORIGEM
Na Embaixada Brasileira (ou Consulado Brasileiro) em seu País de origem, o
estudante deverá solicitar o visto temporário de estudante tipo 4 (VITEM IV), que
permitirá permanência temporária no Brasil. Outros tipos de vistos não serão
aceitos pelo ICMC.
Para iniciar o processo, será necessário apresentar no Consulado a carta de
aceitação enviada pelo ICMC, ou pela USP, e seus documentos pessoais:
passaporte, fotos e outros que forem solicitados.
Desta forma, receberá o Pedido de Visto Consular (Visa Application Form) que
deverá ser entregue à Polícia Federal do Brasil. O passaporte deve ter, no mínimo,
um ano de validade.
NO BRASIL
Ao chegar ao Brasil, você deverá providenciar o CRNM (Cartão de Registro Nacional
Migratório) junto à Policia Federal. Trata-se de um documento obrigatório para
residência temporária no Brasil, que deve ser obtido no prazo máximo de 90 dias
a partir da data de entrada no Brasil.
Veja como requerer seu registro e emissão do cartão no link da Polícia Federal:
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/registro-de-autorizacao-deresidencia-1/registro-de-autorizacao/registro-de-autorizacao-de-residencia
É fundamental também que providencie o seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas)
para que possa abrir conta bancária, comprar um chip de celular brasileiro e alugar
um imóvel. É sempre melhor que você solicite na Embaixada Brasileira juntamente
com a solicitação do seu visto. Mais informações neste link:
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/cpf
Caso prefira solicitar o CPF no Brasil, a emissão do documento custa
aproximadamente R$ 7,50 e você deverá dirigir-se a uma agência dos Correios, do
Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal e preencher um formulário ou fazer
a solicitação online: icmc.usp.br/e/e49f3 Depois vá até a Receita Federal na Rua
São Sebastião, 1175 – (16) 3371-1264 com os documentos solicitados. Encontre
mais informações no site da Receita Federal: http://www.receita.fazenda.gov.br
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SENHA ÚNICA USP
Para acessar o Sistema e
https://id.usp.br/primeiro-acesso

obter

sua

senha

única

USP,

acesse

O “usuário será seu número USP. Sua senha deve conter:
• letras
• números
• símbolos (!@#$%&*)
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JUPITERWEB
O Sistema Júpiter oferece suporte on-line aos alunos de graduação
disponibilizando notas, status de matrícula, disciplinas cursadas, requerimento de
matrícula, lista de cursos de graduação, disciplinas (obrigatórias e optativas),
grade curricular, horários, calendário anual acadêmico, além de outras
informações e serviços.
Acesso o sistema aqui: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb
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CARTÃO USP
A USP oferece gratuitamente aos alunos estrangeiros o Cartão-USP. Esta facilidade
garante ao aluno de intercâmbio o acesso a todos os benefícios oferecidos aos
estudantes de graduação e pós-graduação da Universidade de São Paulo.
O pedido é feito pela CRInt após sua mobilidade ser aprovada e você poderá retiralo quando chegar ao ICMC.
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REDE WI-FI
O ICMC possui a Eduroam. Caso a sua Universidade ainda não faça parte desta
rede, você deverá entrar em contato com a Seção Técnica de Informática do
ICMC - sti@icmc.usp.br
Mais informações no link: https://www.icmc.usp.br/institucional/estruturaadministrativa/sti/servicos
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TELEFONES ÚTEIS
É importante sempre ter alguns telefones em mãos para casos de emergências.
As ligações para os telefones abaixo podem ser feitas de qualquer telefone
público ou privado, em qualquer horário e sem custos:
POLÍCIA MILITAR: 190 POLÍCIA CIVIL: 197 POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL: 191
SAMU (atendimento móvel de urgência/ambulância): 192 BOMBEIROS: 193
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