
BENEFÍCIOS PARA ALUNOS REGULARES DE PÓS-GRADUAÇÃO

(atualizado em 30/07/2021)

1) Assistência à Saúde e Odontológica

Basta apresentar o cartão USP - UBAS: Clínica Geral, Ginecologia e,

para os que têm filhos menores, Pediatria.

Local: Rua Pedreira de Freitas, casa 14 – Campus USP Ribeirão

Preto – telefone: 3315.3509/3315.3539/3315.3614

Odontologia e, para os que têm filhos menores, a Odontopediatria.

Local: Rua Pedreira de Freitas, casa 15 – Campus USP Ribeirão

Preto – telefone: 3315.3576

Para os alunos que possuem dependentes menores, é necessário

realizar o cadastro dos dependentes através da Seção de

Pós-Graduação, no e-mail posgraduacao@listas.ffclrp.usp.br, em

formulário próprio, que deverá ser enviado para aprovação à

Superintendência de Saúde, SP.

2) Alimentação - Restaurante Universitário

COMUNICADO

Senhores Usuários do Restaurante Universitário do Campus USP de

Ribeirão Preto, comunicamos que houve o retorno da distribuição de

marmitex no almoço e jantar desde o dia 04/01/2021. Considerando

o retorno de algumas atividades acadêmicas presenciais nas

Unidades de Ensino do Campus, informamos que foi estendido o

horário para retirada dos marmitex no jantar para que os usuários

possam fazê-lo com mais tranquilidade. Desta forma, a retirada dos

marmitex devem ser feitas regularmente de segunda-feira a sábado,



conforme horários abaixo:

Segunda a sexta-feira

Almoço: 12h00 às 13h00

Jantar: 17h00 às 18h30

Sábado:

Almoço: 12h00 às 13h00

Atenciosamente,

Seção de Alimentação

Rosiclair Soares - Chefe de Seção Técnica de Alimentação

Contato: scalim.pc@usp.br

Telefones (16) 3315 4640 / (16) 3315 3560 / (16) 3315 0390

______________________________________________________

A Seção de Alimentação é responsável por fornecer café da manhã,

almoço e jantar aos alunos e visitantes autorizados da Universidade

de São Paulo. A Seção oferece em seus cardápios no café da

manhã: pão, margarina, café, leite e fruta. No almoço e no jantar:

salada de folhas, saladas de legumes, carne ou opção vegetariana,

guarnição, arroz, feijão, sobremesa, suco e pães. Fornece refeições

pelo sistema self-service. A apresentação da carteirinha USP é

obrigatória para entrada no restaurante.



Horários de funcionamento:

Café da manhã - das 7h00 às 8h30

Almoço - das 11h00 às 13h30

Almoço aos sábados - das 11h00 às 13h00

Jantar - das 17h15 às 19h15

Setor administrativo - das 8h00 às 15h00

Valores por categoria:

Café da Manhã – R$ 0,50

Alunos (graduação e pós-graduação) – R$ 2,00

Especial – R$ 10,00

Visitante (ou Pós-Doc pesquisador) – R$ 15,00

(Tabela em vigor desde 20/02/2017 pela portaria GS-06) Portaria

GS-06 que restabelece as categorias de usuários e os preços

vigentes do Restaurante Universitário SAS.

Informações importantes sobre o uso do RUCARD:

- É indispensável a apresentação do Cartão USP . Aos sábados, não

há venda de tickets e não há expediente da Administração para

confecção de cartão provisório: Lembre-se – sem cartão, sem

refeição!!!

- O cartão USP é de uso pessoal e intransferível, portanto cada

usuário é responsável pelo seu cartão e não é possível passar o

mesmo cartão duas vezes na mesma refeição, pois o mesmo é



automaticamente bloqueado;

- O horário de funcionamento do administrativo do restaurante é de

segunda a sexta feira, das 08h00 às 15h00, pelo telefone (16)

3315-4640.

3) Serviço de Promoção Social

Responsável pela coordenação e administração das seções: de

Alimentação, de Atendimento Social (Serviço Social), de Moradias

(Graduação, Pós-Graduação, Servidores e Casa de Hóspedes), do

Centro de Orientação Psicológica (COPI) e do Centro Multidisciplinar

de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças (CMPSPD).

Coordena e auxilia o gerenciamento de recursos, programas e

projetos de cunho social, em consonância com os objetivos da

Superintendência de Assistência Social (SAS). Acompanha e

supervisiona os projetos e ações junto à Moradia Estudantil do

campus USP/RP (CREU e casa da Pós-Graduação), moradia de

funcionários do campus USP Ribeirão Preto, Restaurante

Universitário, Centro Multidisciplinar de Promoção da Saúde e

Prevenção de Doenças (CMPSPD), Casa de Hóspedes e Centro de

Orientação Psicológica (COPI). Desenvolve e coordena o Projeto

Cine - Cult/USP, responsável pela exibição de filmes com posterior

discussão, estimulando reflexões e debates junto à comunidade

interna e externa do campus.

SEÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIAL

Tem por objetivo atender o indivíduo em suas demandas sociais,

orientando alunos de graduação e pós-graduação do campus USP



Ribeirão Preto sobre o Programa de Apoio à Permanência e

Formação Estudantil da Universidade de São Paulo (PAPFE).

Pelo PAPFE os alunos têm acesso aos apoios moradia,

alimentação, livros e transporte, além de bolsas de auxílio

financeiro, sendo selecionados por avaliação e classificação

socioeconômica e acadêmica.

O Serviço Social também atua em projetos e comissões que

visam a melhoria da qualidade de vida da comunidade universitária.

Rua Clóvis Vieira, casa 26

Telefone: (16) 3315-4638

E-mail: svsocial.pc@usp.br

Para mais informações: https://www.prefeiturarp.usp.br/


