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INTRODUÇÃO

 Seja bem-vindo, prezado aluno! O Instituto de Ciências Mate-
máticas e de Computação deseja que você seja muito bem acolhi-
do e por isso preparou este material com informações que lhe serão 
úteis.
 
 Este manual tem por objetivo apresentar aos novos alunos do 
ICMC informações úteis para a sua atuação e adaptação. O docu-
mento contém uma série de informações práticas relativas ao seu dia 
a dia no ICMC – USP.

 As seções subsequentes dizem respeito, respectivamente, a: 
informações sobre a estrutura administrativa e funcional do ICMC; so-
bre os Departamentos; informações práticas do dia a dia no Instituto 
e sobre serviços.
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PARTE 1 Informações sobre o ICMC

 1. Sobre o ICMC

 O ICMC é uma Unidade de ensino, pesquisa e extensão, com 
um corpo de 107 funcionários qualificados e 135 professores com o 
título de doutor e dedicação exclusiva. Em 1971 foi criado o Instituto 
de Ciências Matemáticas de São Carlos (ICMSC), constituindo-se dos 
Departamentos de Matemática e de Ciências de Computação e 
Estatística, que foram desvinculados da EESC. A partir de 1998, o Instituto 
teve seu nome alterado para Instituto de Ciências Matemáticas e de 
Computação - ICMC.
 A missão do ICMC é produzir e disseminar o conhecimento 
nas áreas de Matemática, Computação e Estatística, formar recursos 
humanos de nível superior nos níveis de graduação e de pós-
graduação e promover ações culturais e de inserção social. 
 Além das atividades de ensino e pesquisa, reconhecidas 
internacionalmente, o ICMC realiza atividades de cultura e extensão 
à comunidade com participação dos alunos em eventos como: 
USP Game Link, Global Game Jam e em grupos de extensão como 
The Fellowship of the Game (FoG), Warthog Robotics, entre outros, 
que podem ser acessados em https://www.icmc.usp.br/cultura-e-
extensao/grupos-de-extensao.

 O ICMC é constituído atualmente por 4 (quatro) departamen-
tos de ensino e pesquisa:

 ►  SMA - Departamento de Matemática
 ►  SME - Departamento de Matemática Aplicada e Estatística
 ►  SCC - Departamento de Ciências da Computação
 ►  SSC - Departamento de Sistemas de Computação

 É ainda constituído dos seguintes Centros:
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 ►  Centro de Competência de Software Livre (CCSL)
 ►  Centro de Matemática e Estatística Aplicada A Indústria  

  (CeMEAI)
 ►  Centro de Ciência de Dados (cDADOS)

 1.1 Estrutura Administrativa

 ADMINISTRAÇÃO (órgãos executivos)

 ►  Diretoria

• Coordenadoria de Planejamento de Atividades Acadê- 
 micas (CPAc)

• Coordenadoria de Administração Geral (CAG)

 ►  Gabinete de Planejamento e Gestão
 ►  Assistência Técnica Acadêmica - Composta por setores  

 com interação direta com os alunos, sendo eles:

• Serviço de Graduação - cuida de todos os assuntos re- 
 lacionados aos alunos da graduação.

• Serviço de Pós-graduação - cuida de todos os assuntos  
 relacionados aos alunos da pós-graduação.

• Serviço de Apoio Acadêmico - cuida dos cursos de ex- 
 tensão universitária, dentre outros assuntos.

 A estrutura Administrativa ainda se compõe:

 ►  Assistência Técnica Administrativa
 ►  Assistência Técnica Financeira
 ►  Biblioteca
 ►  Seção de Apoio Institucional (Comunicação e Eventos)
 ►  Seção Técnica de Informática

 A composição de cada Setor, responsabilidades e trabalhos 
desenvolvidos podem ser consultados na página do ICMC:
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 www.icmc.usp.br/institucional/estrutura-administrativa

 ÓRGÃOS COLEGIADOS E COMISSÕES (órgãos deliberativos)

 Os órgãos colegiados e comissões estatutárias têm 
responsabilidades específicas relativas ao gerenciamento do ICMC, 
seus cursos e atividades. O site do ICMC apresenta um conjunto 
bastante amplo e completo de informações sobre os colegiados e 
comissões, cursos de graduação e de pós-graduação, informações 
administrativas, de serviços úteis e de contatos, podendo ser acessado 
em: http://www.icmc.usp.br.
 Os colegiados e comissões que tratam dos assuntos mais 
diretamente ligados aos alunos da graduação são:

 ►  Congregação
 ►  Conselho Técnico-Administrativo - CTA

• Conselhos de Departamentos (CD-SCC), (CD-SMA),   
 (CD-SME), (CD-SSC)

 ►  Comissão de Graduação - CG
 ►  Comissão de Pós-Graduação - CPG
 ►  Comissão de Pesquisa - CPq
 ►  Comissão de Cultura e Extensão Universitária - CCEx
 ►  Comissão de Relações Internacionais - CRInt
 ►  Comissão de Informática - CI
 ►  Comissão de Biblioteca - CB
 ►  Comissão de Qualidade e Produtividade - CQP

 As composições de cada Colegiado e Comissão podem ser 
consultadas na página do ICMC: https://www.icmc.usp.br/institucional/
estrutura-administrativa.
 O aluno de graduação pode candidatar-se para ser 
representante discente (RD) e representar os demais alunos nos órgãos 
colegiados e comissões citadas acima onde exista essa representação. 
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O RD é eleito por seus pares e leva as reinvindicações e sugestões dos 
estudantes aos órgãos colegiados. A participação dos estudantes 
nos órgãos colegiados é de extrema importância para os alunos. 
 Para outras informações sobre as eleições para Representantes 
Discentes, acesse: https://www.icmc.usp.br/institucional/estrutura-
administrativa/assistencia-tecnica-academica/svapac/eleicoes
Para consultar a lista dos atuais representantes discentes, acesse 
https://www.icmc.usp.br/institucional/estrutura-administrativa
e escolha o órgão colegiado ou comissão de interesse.
 Os documentos relativos ao Projeto Acadêmico Institucional 
e os Relatórios de Gestão das Diretorias anteriores, bem como 
informações sobre Recursos Humanos, Administração e Finanças 
do ICMC, podem ser acessados em https://www.icmc.usp.br/
institucional/portal-da-transparencia 
 Para cada Colegiado e Comissão Estatutária há, na estrutura 
da USP, um Conselho Central e uma Pró-Reitoria correspondente: 
Conselho de Graduação; Conselho de Pós-Graduação; Conselho 
de Pesquisa e Conselho de Cultura e Extensão Universitária. Os alunos 
têm representação em alguns desses Colegiados. Mais informações 
estão disponíveis em http://www.leginf.usp.br/?cat=16
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 1.2 Informações Acadêmicas

 ►  Planejamento de disciplinas

 O planejamento das disciplinas deve informar como o conteúdo 
da disciplina será abordado, os procedimentos de sua ministração e 
os critérios de avaliação. Em relação ao conteúdo, informações sobre 
as ementas das disciplinas podem ser obtidas no sistema JúpiterWeb 
(Sistema de Gestão de Informações da Graduação). Além disso, 
cada curso possui o seu Projeto Político Pedagógico (PPP), que pode 
ser encontrado em: https://www.icmc.usp.br/graduacao. O PPP de 
cada curso informa o perfil e habilidades dos egressos e o papel de 
cada disciplina no contexto do plano pedagógico do curso. Essas 
informações são consideradas durante o planejamento da disciplina.
 O planejamento e critérios de avaliação da disciplina devem 
ser apresentados à turma no primeiro dia de aula, devendo ficar 
disponível para consulta pelos alunos. Os critérios de avaliação podem 
ser alterados ao longo do semestre, desde que em comum acordo 
entre docente e alunos da turma. Mais informações em: https://www.
icmc.usp.br/graduacao/informacoes-gerais-e-servicos. 

 ►  Notas e presenças

 Os alunos são avaliados ao longo do semestre e fica a cargo 
do docente determinar como será este processo de avaliação 
(quantidade de provas e seus pesos, trabalhos, datas das avaliações 
etc.), observando o que está determinado no programa da disciplina, 
disponível no JúpiterWeb. 
 Algumas vezes os tutores das turmas procuram reunir os 
docentes do semestre para negociar uma distribuição de datas de 
provas que seja mais adequada, reduzindo a sobreposição excessiva 
de provas. Cada aluno deve receber ao final do semestre uma nota, 
que determina sua aprovação, reprovação, ou ainda se ele deve se 
submeter a uma segunda avaliação, conhecida como recuperação 
(ou simplesmente REC). A nota do período regular deve ser igual 
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ou superior a 5,0 para que o aluno seja aprovado. Para que ele possa 
fazer a REC, sua nota deve ser igual ou superior a 3,0. Em ambos os 
casos, é necessário que o aluno tenha um mínimo de 70% de frequência 
nas aulas da disciplina. Nota inferior a 3,0 ou frequência inferior a 70% 
implicam em reprovação direta.
 O cálculo da nota final no período normal depende da 
avaliação definida pelo docente, observando o que está determinado 
no programa da disciplina, disponível no JúpiterWeb. Podem ser 
realizadas quantas provas, trabalhos, exercícios o docente considerar 
adequado para o cálculo da nota final. Para o cálculo da nota 
final dos alunos que ficarem de REC, os docentes devem observar a 
determinação do Departamento e o que consta no programa da 
disciplina, disponível no JúpiterWeb.
 O cadastro das notas e frequências dos alunos devem ser feitos 
pelo docente no sistema JúpiterWeb, respeitando os períodos para 
o cadastro determinados pelo calendário escolar definido pela Pró-
Reitoria de Graduação.
 As listas de presença podem ser impressas pelo docente por meio 
do sistema JúpiterWeb. O docente deve fazer o registro da frequência, 
no formato que julgar mais conveniente, sendo que esse controle 
fica sob a guarda do próprio docente e assim deve ser mantido pelo 
período de dois anos. O ICMC finalizou recentemente um sistema de 
controle eletrônico de frequência denominado “Sistema Bedel”, que 
está sendo inicialmente utilizado por alguns docentes para avaliação, 
devendo ter seu uso expandido oportunamente. Mais informações em: 
https://www.icmc.usp.br/graduacao/informacoes-gerais-e-servicos. 

 ►  Representante de turma

 No ICMC cada turma tem um ou dois representantes, 
dependendo do número de salas. Eles cuidam dos assuntos da sala, 
por exemplo, organizar as datas das provas com o tutor da turma, 
resolver problemas com professores, criar grupo de e-mail e chamar 
toda a turma para reunião quando necessário. O aluno que julgar que 
pode ser o representante de turma pode se manifestar!
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 ►  Tutorias

 A orientação acadêmica dos alunos tem sido realizada 
principalmente pela Coordenação do Curso. Porém, os alunos dos 
cursos também podem contar com um tutor de turma, que é geralmente 
um docente indicado ou escolhido pelos alunos, para acompanhá-
los, de maneira mais próxima, e esclarecer os procedimentos que 
frequentemente suscitam dúvidas por parte dos alunos. Assim, 
periodicamente, são realizadas reuniões com o coordenador de curso 
e com os tutores, nas quais são discutidos assuntos de interesse do curso, 
da turma e das disciplinas. Estas reuniões também proporcionam que 
os alunos exponham suas dificuldades e obtenham mais informações 
a respeito de sua vida acadêmica, relacionadas aos assuntos mais 
diversos, como: carga horária semestral, comunicação com professores 
das disciplinas específicas, trancamento de disciplinas, mercado de 
trabalho, etc. Para mais informações, acesse a página do Serviço de 
Graduação do ICMC: https://www.icmc.usp.br/graduacao/cursos.

 ►  Monitorias

 Algumas disciplinas de graduação contam com o apoio 
de um aluno atuando como monitor. Segundo o Regimento do 
ICMC-USP, as funções de aluno monitor poderão ser exercidas por 
alunos matriculados em curso de graduação que tenham obtido 
bom rendimento em disciplinas cursadas, bem como por estudantes 
regularmente matriculados em programa de pós-graduação. 
O recrutamento de alunos monitores obedece às seguintes normas:
 I – O aluno deverá ter cursado os dois primeiros períodos do 
curso de graduação;
 II – A indicação do aluno monitor, por parte do Departamento, 
deverá ser aprovada pelo CTA;
 III – Habilitação em provas específicas, a critério do Conselho 
do Departamento interessado.

 ►  Programa de Aperfeiçoamento de Ensino – PAE
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 É um programa destinado ao aprimoramento da formação dos 
alunos de pós-graduação para atividades didáticas de graduação. 
Outras informações podem ser obtidas em: https://www.icmc.usp.br/
pos-graduacao/pae. 

 ►  Iniciação Científica (IC)

 É a participação em um projeto de pesquisa com a supervisão 
de um orientador. Pode ser feita a partir do 2º ano do curso, mas o 
aluno poderá começar a procurar um orientador no 1º ano do curso. 
Algumas vezes a IC pode incluir o pagamento de uma bolsa, mas tem 
alguns pré-requisitos a serem cumpridos como ter bom rendimento e 
não ter reprovações nas disciplinas. Mais informações em https://www.
icmc.usp.br/pesquisa/iniciacao-cientifica

 ►  Trilha para mestrado

 É a possibilidade do aluno de graduação cursar o primeiro 
ano do programa de mestrado junto com o último ano do curso 
da graduação, adiantando desta forma um ano na conclusão do 
mestrado. Para participar da Trilha é necessário que o aluno tenha 
bom rendimento nas disciplinas.

 1.3 Outras informações relevantes

 ►  Grupos do ICMC

 PET Programa de Educação Tutorial – Programa da CAPES que 
visa promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos 
alunos de graduação, estimulando valores que reforcem a cidadania 
e a consciência social de todos os participantes e a melhoria dos cursos 
de graduação. Mais informações em: http://pet.icmc.usp.br/portal.
 GANESH – Visa difundir uma cultura de consciência sobre 
a necessidade de proteção de dados e sistemas, realizando 
atividades de pesquisa, ensino e extensão relacionadas
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ao tema. Mais informações em:  ganesh.icmc.usp.br
 FoG – Fellowship of the Game – grupo de extensão focado 
na criação de jogos gratuitos e na propagação de conhecimento 
na área de desenvolvimento de jogos. Visa à aplicação direta 
dos conhecimentos adquiridos nos cursos de graduação e da sua 
integração com as mais diversas tecnologias disponíveis no mercado. 
Visa também o aprendizado, difusão e troca de conhecimentos e 
experiências entre os membros do grupo e com a comunidade interna 
e externa ao ICMC e à USP, incluindo desenvolvedores de jogos de 
todo o país. Mais informações em:  https://www.fog.icmc.usp.br/

 ►  Grupo de Apoio Psicopedagógico ICMC

 O grupo é composto por seis colaboradores e por uma estagiária  
de psicologia, estudante da Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), e desenvolve  atividades relacionadas à saúde mental, como 
palestras e oficinas. O grupo também promove a formação de grupos 
focais com os estudantes para tratar temas como sofrimento psíquico, 
vício em mídias digitais, depressão e ideações suicidas. A estagiária de 
psicologia está à disposição para realizar o acolhimento imediato de 
um estudante que está em um período de crise e encaminhá-lo para um 
profissional adequado ou até mesmo para o Sistema Único de Saúde 
(SUS), que oferece atendimento psicológico de forma adequada e 
gratuita. O projeto é destinado a todos os alunos do ICMC, sejam eles 
de graduação ou de pós-graduação. O objetivo é criar ações que 
sirvam de apoio aos estudantes na prevenção e redução de danos. 
Maiores informações através do e-mail gapsi@icmc.usp.br.

 ►  SACIM

 A SACIM - Secretaria Acadêmica da Computação, Sistemas 
de Informação, Matemática e Estatística, é a entidade que 
representa os alunos de graduação do ICMC. Além de funções 
burocráticas, a SACIM incentiva as relações entre seus integrantes 
e demais universitários por meio de atividades esportivas e festivas,
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além de promover atividades científicas e culturais no ICMC, visando 
um melhor aproveitamento da vida universitária do aluno. A SACIM está 
localizada no terceiro pavimento do Bloco ICMC-6. Mais informações 
em https://www.facebook.com/sacim.racacim/ 

 ►  SAEComp

 A SAEComp é a Secretaria Acadêmica da Engenharia de 
Computação (SAEComp) representa os alunos deste curso e tem 
como missão dar suporte individual e coletivamente  aos alunos do 
curso . A sala da SAEComp se encontra no prédio da Engenharia de 
Computação, na área 2. Mais informações em https://www.facebook.
com/saecomp/ 

 ►  SACEx

 A Secretaria Acadêmica da Licenciatura em Ciências Exatas 
(SACEx) é o órgão representativo dos alunos de graduação do curso 
de Licenciatura em Ciências Exatas. Tem como objetivo promover 
estudos, palestras, atividades desportivas, técnico-científicas, culturais 
e de extensão, e incentivar relações entre seus associados e demais 
universitários. Mais informações em https://www.facebook.com/sacex.
usp/ 

 ►  ICMC Júnior

 A ICMC Júnior é a Empresa Júnior dos alunos de graduação do 
ICMC que, desde 1992, promove o desenvolvimento de seus integrantes 
com a realização de projetos na área de tecnologia da informação 
para clientes da cidade de São Carlos e região. Informações sobre a 
ICMC Júnior podem ser obtidas em https://icmcjunior.com.br/

 ►  CAASO

 O CAASO – Centro Acadêmico Armando de Salles Oliveira é
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órgão de representação dos alunos do Campus da USP São Carlos e 
tem sua sede na área central do Campus. Nesse espaço acontecem 
eventos culturais, shows, microfones abertos, teatros, entre outros. As 
Secretarias Acadêmicas estão subordinadas às decisões do CAASO 
para assuntos gerais do Campus. 

 ►  GAPeria – Bateria Universitária 

 Bateria do CAASO com a principal função de motivar a 
torcida do CAASO nos jogos universitários, representar o Campus em 
desafios e apresentações. É uma atividade completa, que desenvolve 
habilidades como: trabalho em equipe, responsabilidade, liderança, 
organização, entre outras. 

 ►  Inclusão.COM

 O Inclusão.com é um projeto que busca incluir digitalmente 
comunidades carentes da cidade de São Carlos. O ICMC tem parceria 
com os alunos do Campus na doação de computadores para as 
escolas atendidas pelo projeto e com alunos voluntários que ministram 
aulas nas escolas tanto para os estudantes como para seus pais. 

 ►  Principais eventos

 INTERCOMP: Competição de diversas modalidades esportivas 
envolvendo estudantes das principais Universidades do País nas áreas 
de Computação, Sistemas de Informação, Matemática e Estatística.
 SEMANA DA COMPUTAÇÃO (SEMCOMP): Semana de palestras, 
minicursos, eventos culturais, feira de recrutamento e competições 
acadêmicas.
 SIMPÓSIO DE MATEMÁTICA (SiM):  evento que visa despertar nos 
alunos o interesse pela pesquisa através de discussões multidisciplinares 
e contatos com pesquisadores do ICMC e de outras instituições. 
Acontece durante o segundo semestre do ano com a realização de  
várias palestras nas áreas de Matemática, Educação Matemática,
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Matemática Aplicada e Estatística. 
 SEMANA DA ESTATÍSTICA (SEst): com o intuito de complementar 
a formação acadêmica e profissional dos participantes, a SEst conta 
com palestras, minicursos, mesas redondas e duas apresentações de 
trabalho.
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PARTE 2 Sistemas de Informática da USP

 2. Sistemas Corporativos On-Line
 2.1 Alguns sistemas importantes da USP 
 

 ►  Sistema JúpiterWeb

 Sistema de Gestão de Informações da Graduação, no qual 
encontramos o cadastro das disciplinas, ementas, turmas oferecidas, 
consulta de informações sobre os alunos, listas de presença, entrada 
das notas e avaliações semestrais, etc. Através do Sistema Júpiter, o 
aluno de graduação poderá realizar a matrícula nas disciplinas que 
pretende cursar durante o semestre, terá informações e poderá se 
inscrever nas oportunidades de bolsas e auxílios, emitirá documentos 
e acompanhará seu rendimento acadêmico. Mais informações no 
Serviço de Graduação.

 ►  Sistema Janus

 Sistema de Gestão de Informações da Pós-Graduação. Assim 
como o Júpiter, o sistema Janus permite acessar a lista de disciplinas 
oferecidas na pós-graduação, suas ementas, listas de alunos matricu-
lados, dados dos alunos de pós-graduação e outros serviços relacio-
nados a gestão de informações sobre a pós-graduação e sobre os 
alunos de pós-graduação. Mais informações no Serviço de Pós-Gra-
duação.

 Além desses sistemas, a USP mantém também:

 ►  Sistema Apolo
 Sistema de Gestão de Informações da Cultura e Extensão.

 ►  Sistema Atena
 Sistema de Gestão de Informações da Pesquisa.
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 ►  Sistema Mundus
 Sistema de Apoio às Relações Internacionais.

 2.2  Serviços de Informática do ICMC 

 Os serviços de informática do ICMC são administrados pela 
Seção Técnica de Informática (STI-ICMC), incluindo: suporte a 
microinformática, infraestrutura de redes, ambiente de virtualização 
e serviços em nuvem, análise e desenvolvimento de softwares, 
gerenciamento de dados para inteligência de negócios, segurança 
de dados, palestras técnicas internas, suporte básico para telefonia 
IP, monitoração de serviços e consultoria técnica para projetos 
científicos.
 Para utilizar os serviços de TI do ICMC, o aluno ingressante, 
deverá seguir os roteiros abaixo, iniciando-se pela criação da senha 
unificada. Esta senha servirá para acesso à rede computacional sem-
fio, aos laboratórios de graduação e alguns da pós-graduação, aos 
sistemas corporativos do ICMC e USP, impressão etc.

 ►  Roteiro de acessos

1)  Criação da senha unificada
a.  Acesse o portal https://uspdigital.usp.br;
b.  Clique em “Primeiro Acesso”
c.  Informe o seu Número USP e o email informado no cadastro 
da matrícula.

2)  Acesso à rede sem-fio (eduroam)
 A infraestrutura de rede sem-fio do ICMC tem ampla cobertura, 
acessível em quase todos os ambientes do ICMC, internos e externos. 
A rede divulgada para conexão é a eduroam, nela se utiliza a 
autenticação única como forma de acesso.  Outras unidades do 
Campus também divulgam a rede eduroam e, quando conectado, 
isso permitirá o “roaming” entre as unidades. Para isto:
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a.  Acesse o portal www.icmc.usp.br/sti;
b.  Clique em “Serviços”;
c.  Clique em “Rede sem-fio”;
d.  Siga os roteiros para “Rede Sem-Fio eduroam”.

3)  Listas de email
 As listas de e-mails estabelecem um canal de contato 
multilateral e corporativo com a comunidade. Desta forma, somente 
mensagens com teor acadêmico e/ou administrativo poderão ser 
veiculadas por meios das listas corporativas, aderente ao código de 
ética da USP (Artigo 38 – parágrafo 5º e outros). Seguem as descrições 
das listas:

professores@listas.icmc.usp.br
(destinada aos docentes)

funcionarios@listas.icmc.usp.br 
(destinada aos técnico-administrativos)

pg-l@listas.icmc.usp.br
(destinada aos alunos de pós)

grad-l@listas.icmc.usp.br
(destinada aos alunos de graduação)

posdoc@listas.icmc.usp.br
(destinada aos pós doutorandos)

4)  Acesso aos Sistemas Corporativos
 Existem dois portais para acesso aos sistemas corporativos, 
sendo: um para os sistemas centralizados da USP e outro para os 
sistemas internos do ICMC. Para acessar os sistemas corporativos da 
USP (JúpiterWeb, Janus, MarteWeb, MercúrioWeb não citado etc) 
acesse o portal: http://uspdigital.usp.br
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 Utilize o seu número USP e senha unificada.

 Para acessar os sistemas corporativos do ICMC (reserva de 
salas, printer-cloud, sistema de relatórios da pós-graduação etc) 
acesse o portal http://sistemas.icmc.usp.br. 
 Alguns sistemas corporativos do ICMC necessitam de acesso 
por meio da VPN-USPnet, para conexões estabelecidas externamente.

5)  Softwares Institucionais
 A USP contrata diversos pacotes de softwares institucionais (i.e. 
Matlab, Origin, Mathematica etc), que poderão ser instalados em 
equipamentos patrimoniados pela USP. Para isto:

a.  Acesse o portal https://atendimento-prod.sti.usp.br;
b.  Clique em “Acessar FAQ”
c.  Clique em “Licença de Software Institucional”
d.  Selecione o software;
e.  Siga as instruções.

6)  Laboratórios de Graduação
 O campus da USP em São Carlos possui duas áreas: a área 
central, localizada na Av. Trabalhador São-carlense, denominada 
Área 1, e a Área 2, localizada na Avenida João Dagnone, no bairro 
Jardim Santa Angelina. 
 Os laboratórios de graduação do ICMC, um total de 7 (sete) 
localizados na Área 1 e 6 na Área 2, são utilizados para apoio didático 
nas disciplinas ministradas e para uso dos alunos. É necessário solicitar 
uma reserva para a utilização dos laboratórios em disciplinas, a ser 
realizada pelo Serviço de Graduação do ICMC. Para conhecer a 
forma de acesso e recursos disponíveis:

a.  Acesse o portal www.icmc.usp.br/sti;
b.  Clique em “Serviços para a Graduação”;
c.  Clique em “Informativo sobre Laboratórios de Graduação”;
e.  Siga as instruções.



7)  Sistemas de Impressão
 O ICMC disponibiliza uma cota de 100 folhas por semestre aos 
alunos de graduação para imprimirem material didático através das 
impressoras disponíveis no bloco 1. 

 8) Canais de Atendimento da Seção Técnica de Informática do  
ICMC (STI-ICMC)

 Para realizar um chamado técnico (por exemplo, um 
computador ou uma impressora que não esteja funcionando no 
laboratório), envie um e-mail para atendimento@icmc.usp.br, você 
receberá um e-mail com um ticket de abertura de chamado e 
um técnico atenderá assim que possível. Na plataforma https://
atendimento.icmc.usp.br os clientes encontram uma forma mais 
amigável de acompanhar seus chamados, acessando a opção 
“Cliente”.
 Para atendimento presencial no balcão, dirija-se até o balcão 
de atendimento da STI no bloco ICMC 1 sala 1-003. Para acesso ao 
Bloco ICMC-1 é necessário cartão USP ou cartão visitante. 
 Para sugestões, reclamações, informações e elogios, envie 
um e-mail para sti@icmc.usp.br, o Chefe da STI-ICMC responderá o 
quanto antes.
 Para outras informações e serviços prestados pela STI-ICMC, 
acesse o site institucional da Seção em https://www.icmc.usp.br/sti.
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Prédio da Guarda 
Universitária na Área 1

PARTE 3 Informações práticas e serviços

 3.  Acesso ao Campus e ao ICMC

 O mapa do Campus (Área 1) com todos os prédios está 
disponível em:

 http://www.ccsc.usp.br/imagens/site_mapa_USP_Area1.pdf.

 Nos mapas abaixo destacamos o Centro de Serviços 
Compartilhados de Recursos Humanos (CSCRH-SC), os prédios do 
ICMC e o prédio da Guarda Universitária:

Centro de Serviços 
Compartilhados de 
Recursos Humanos  
(CSCRH-SC)
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Prédios do ICMC (Área 1)
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 Laboratório de ensino;
 Laboratório de pesquisa;
 Seção Técnica de Informática.

 Biblioteca Achille Bassi.

 Diretoria;
 Salas de aulas;
 Ala pesquisa;
 Laboratórios de pesquisa;
 Setores administrativos;
 Gráfica;
 Oficina;
 Secretarias de departamentos;
 Docentes.

 Salas de aulas;
 Comunicação e eventos;
 Museu de Computação;
 Auditório Luiz Antonio Fávaro;
 Docentes.

 Salas de aulas;
 Laboratórios de ensino.

 Laboratórios de ensino;
 Laboratórios de pesquisa;
 Auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano.

 Conteinêres habitáveis; 
 Laboratórios de pesquisa;
 Docentes.

 Engenharia de Computação;
 Laboratórios de ensino;
 Setores administrativos;
 Auditório;
 Salas de aulas.

Bloco ICMC-1

Bloco ICMC-2

Bloco ICMC-3

Bloco ICMC-4

Bloco ICMC-5

Bloco ICMC-6

Bloco ICMC-7

Bloco ICMC-8
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 ►  Estacionamento 

 O acesso de veículos ao Campus de São Carlos (Área 1 e 
Área 2) é controlado pelas portarias, tendo passagem livre somente 
os carros com TAG.
 Para isso é necessário o cadastro do veículo, que pode ser feito 
de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16h45 (exceto 
em feriados e pontos facultativos), no Prédio da Guarda Universitária 
na Área 1, ramal 71-9112. É preciso apresentar o Cartão USP e o 
documento do veículo, que deve estar no nome do interessado ou da 
família (caso contrário, será necessária autorização do proprietário). 
O motorista também pode acionar a cancela aproximando o Cartão 
USP da leitora instalada no local.
 No interior do Campus, há locais para estacionamento livre e 
privativo. Os estacionamentos privativos passam, a partir das 17h, a se 
tornar livres.

 ►  Crachá e Chaves

 Os alunos devem portar o seu cartão funcional (Cartão USP), 
que serve de identificação pessoal (crachá) e é utilizado para liberar 
a entrada em diversos prédios de acesso controlado, como os prédios 
ICMC-1, ICMC-5, ICMC-6 e ICMC-7 (Contêineres localizados na Área 
2), bem como em outros prédios do campus, como o E-1 da EESC. O 
cartão USP servirá também para atendimento na biblioteca, acesso 
ao Restaurante Universitário e ao CEFER.
 Em caso de perda, o aluno deverá imediatamente anular o 
seu Cartão USP, por meio do sistema Júpiter (https://uspdigital.usp.
br/), e solicitar um novo, mediante o pagamento de  uma taxa para 
a confecção de novo cartão. Um cartão provisório para acesso 
aos laboratórios do ICMC deve ser solicitado ao Serviço de Apoio 
Administrativo, no Bloco ICMC3.

 3.1  Uso de Serviços
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 ►  Gráfica

 A gráfica é uma facilidade que os alunos podem usar para 
impressão de material, cópias, encadernação etc. Basta dirigir-se à 
gráfica ou encaminhar o material por e-mail (grafica@icmc.usp.br) e 
solicitar o serviço. O pagamento é feito na própria Gráfica.

 ►  Eventos e comunicação

 No ICMC, a Seção de Apoio Institucional (SCAPINST) é a área 
responsável por apoiar a organização de eventos e a divulgação 
de projetos e oportunidades. Para os eventos, o setor provê serviços 
como reserva de salas, gerenciamento de inscrições, fornecimento 
de material, divulgação, alimentação, recepção, emissão de 
certificados, cerimonial, dentre outros. O setor também atua na
produção de conteúdo jornalístico e publicitário, divulgando as  
atividades de ensino, pesquisa e extensão do ICMC por meio de 
releases de imprensa, boletins, redes sociais, materiais impressos e 
promocionais. 

 ►  Biblioteca

 A Biblioteca é responsável pelo registro e armazenamento 
da produção científica do ICMC, oferece uma série de serviços e 
produtos de informação, treinamentos em fontes de informação 
especializadas e sistemas de identificação de autores científicos. 
Oferece também apoio para análise bibliométrica e normalizações, 
entre outros. No site estão detalhados acervos, serviços, produtos, 
opções online, regras de uso e contatos. Acesse em: www.icmc.usp.
br/institucional/estrutura-administrativa/biblioteca.

 ►  Financeiro

 O setor financeiro do ICMC presta serviços para gestão 
de auxílios, bolsas, pagamentos diversos, suprimento de materiais  
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e serviços. Informações sobre a gestão financeira e materiais podem ser 
obtidas na Área Financeira do ICMC ou em https://www.icmc.usp.br/
institucional/estrutura-administrativa/assistencia-tecnica-financeira. A 
área engloba também um serviço de bolsas e auxílios que interage 
com empresas e órgãos públicos na realização de convênios, obter 
financiamentos, bolsas e auxílios que abrangem diversas modalidades, 
como iniciação científica, mestrado, doutorado, visitante, organização 
de eventos etc. Outras informações em https://www.icmc.usp.br/
institucional/estrutura-administrativa/assistencia-tecnica-financeira/
servico-de-convenios-bolsas-e-auxilios.

 ►  Restaurante Universitário

 O restaurante universitário (RU) pode ser utilizado pelos alunos, 
com preço subsidiado pela USP. O “bandejão” serve almoço e jantar 
de segunda a sexta-feira e no sábado apenas almoço. Funciona em 
sistema de self-service.  Na Área 2 temos também um RU, que funciona 
nos mesmos moldes da Área 1, porém apenas para almoço, de 
segunda a sexta-feira.

 ►  Esportes: uso do CEFER

 O CEFER é o centro esportivo do Campus. Além da possibilidade 
de utilização das dependências como quadras de tênis e futebol, 
coloca à disposição da comunidade academia e aulas de tênis 
para iniciantes. Nas férias são também oferecidas atividades como 
iniciação à natação, corrida, natação O seu Cartão USP dá acesso às 
dependências do CEFER. 

 ►  UBAS - Unidade Básica de Assistência à Saúde

 A Unidade Básica de Assistência à Saúde (UBAS) da Área 1 do 
Campus oferece aos professores, funcionários e alunos atendimento 
médico e odontológico gratuito. 
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 ►  Creche

 Os alunos também têm direito a Creche, junto ao CCI (Creche 
da USP) ou ao recebimento de auxílio-creche para crianças de até 
6 (seis) anos. Mais informações pelo e-mail: social.prefeitura@sc.usp.br 
ou ramal 73-9111.

 ►  Moradia/Alojamento

 Como parte do programa de permanência estudantil, a USP 
oferece apoio para moradia aos alunos economicamente carentes, 
mediante um processo de seleção realizado pelo Serviço de Promoção 
Social do Campus. Mais informações podem ser obtidas no Serviço de 
Promoção Social da Coordenadoria da Área 1, ou pelo telefone: (16) 
3373-9111.
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