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Caro(a) Visitante Estrangeiro,
 
Bem vindo ao Instituto de Química da
Universidade de São Paulo. É o meu desejo
que a sua estadia conosco se converta
numa experiência positiva e se traduza na
adquirição de conhecimentos, vivencia
acadêmica e multicultural.
 
Queremos auxilia-los em sua adaptação ao
IQ-USP e à cidade e São Paulo. Para isso,
preparamos este guia onde encontrará mais
informação sobre a documentação exigida à
estrangeiros até dicas quanto à estrutura
do transporte público da cidade.

 
Boa estadia no IQ-USP e conte com a nossa

ajuda para auxia-lo.
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INSTITUTO DE
QUÍMICA
O Instituto de Química (IQ) da USP destaca-se,
no Brasil, como um dos melhores institutos de
química e bioquímica. Sendo um grande expoente
na área de pesquisa, ensino e divulgação de
química e bioquímica,  ciências centrais no século
21. Suas descobertas têm contribuído para o
combate a doenças, para um ambiente mais
saudável, e para o desenvolvimento de novos
materiais, dentre inúmeras outras aplicações.
O IQ produz ciência de vanguarda, com
abordagem multidisciplinar e ênfase na
excelência e nos mais altos padrões científicos.
Nossas linhas de pesquisa vão desde a
compreensão de interações diatômicas
elementares até estudos moleculares de
complexos sistemas in vivo. Além disso, nossa
infraestrutura permite ensino e pesquisas
excelentes, com técnicas e laboratórios de última
geração. Por fim, nossa  comunidade é composta
de aproximadamente 120 docentes, 240
servidores não-docentes, 600 alunos de
graduação, 400 alunos de pós-graduação e mais
de 100 pós-doutores.
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http://www3.iq.usp.br/paginas_view.php?idPagina=463


UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO

Fundada em 1934, a Universidade de

São Paulo, configura-se como 

uma das melhores universidades

do Brasil e da América Latina. 

A USP ainda conta com campus

espalhados pelo estado de São 

Paulo, que são os campus de Bauru,

Lorena, Piracicaba, Pirassununga,

Ribeirão Preto e São Carlos, somando

42 unidades de pesquisa. O campus

principal é a Cidade Universitária

Armando de Salles Oliveira, em São

Paulo, que conta com uma área de 

 7.443.770 m².

 O ingresso à Universidade é feito por 

vestibulares, sendo o principal deles, 

a FUVEST (Fundação Universitária

para o Vestibular), mas também há

outras formas, como o ENEM

 (Exame Nacional do Ensino Médio)e

as transferências (interna e externa).

Atualmente, são oferecidos 

229 cursos de graduação e

 22 cursos de pós-graduação
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INFORMAÇÕES GERAIS

 

Caso o período de estadia não exceda três
meses o cadastro do aluno estrangeiro poderá
ser feito diretamente pelo IQ, já o intercâmbio
regular deve ser feito pela AUCANI. O visto
necessário é o Tipo 4 (ITEM IV), já para os pós-
doutorandos e pesquisadores no geral é o visto
ITEM I. A USP não aceita outro tipo de visto. 
Para mais informações, acessar: 
http://www.iq.usp.br/portaliqusp/?q=alunos-
estrangeiros-para-usp

1.1 VISTO

1.2 CARTEIRA DE REGISTRO NACIONAL MIGRATÓRIO

A Carteira de Registro Nacional Migratório
(CRNM) substituiu o antigo Registro Nacional de

Estrangeiro (RNE). Após entrar em território
brasileiro, você tem 30 dias para se registrar na

Polícia Federal e obter o seu CRNM. Esse
documento será necessário para adquirir o CPF

(Cadastro de Pessoa Física), abrir uma conta
bancária, obter o Bilhete Único para estudante,
se matricular na graduação, entre outros. Já na

USP, você deverá procurar a CRINT do IQ, para
receber orientações a respeito do agendamento

na Polícia Federal.
Para pedir o seu CRNM acesse o site da Polícia

Federal: http://www.pf.gov.br/
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1.3 CADASTRO DE PESSOA FÍSICA

O CPF (Cadastro de Pessoa Física) pode ser
adquirido em qualquer Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal ou unidade dos Correios.

Para isso, é preciso apresentar o RNE e pagar
uma taxa de R$ 7,00. Após 72 horas, o

estudante deve ir à qualquer unidade da
Receita Federal com os seguintes documentos:

comprovante de pagamento de imposto,
passaporte ou RNE, comprovante de residência

no Brasil, documento com os nomes dos pais,
caso essa informação não esteja no passaporte

1.4 MIGRANTEWEB

Para obter a sua autorização de residência,
você deve ter o visto para pesquisa (VITEM I).
A autorização é concedida pelo Ministério da
Justiça e Segurança Pública, e permite que
você fique no Brasil por até dois anos. O
processo para a sua aquisição é composta por
duas etapas: a solicitação online e o registro
com a Polícia Federal. 
Para mais informações, acesse: [link nova
página iq]

Unidades de

 atendimento da Receita

Federal:
https://receita.economia.gov.br/

contato/unidades-de-

atendimento/sao-paulo

https://receita.economia.gov.br/contato/unidades-de-atendimento/sao-paulo


1.5 TRANSPORTE PÚBLICO

O Bilhete Único Escolar, vale para as linhas de
ônibus e metrô de São Paulo e permite que o
estudante pague metade da tarifa das
passagens. Para adquiri-lo é necessário
apresentar o RNE e estar matriculado na USP.
Seu cadastro poderá ser realizado no site
http://bilheteunico.sptrans.com.br/cadastro.aspx
 
Além disso, o aluno USP ainda pode solicitar o
BUSP, que permite ao estudante andar de
forma gratuita pelas linhas (8012-10 / 8022-10 /
8032-10) que fazem o trajeto entre a Cidade
Universitária e o metrô Butantã. Hoje a USP
conta com três linhas que circulam dessa forma.
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ser realizado no site 

 
http://bilheteunico.sptrans.co

m.br/cadastro.aspx

http://bilheteunico.sptrans.com.br/cadastro.aspx
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SERVIÇOS

 

A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de São Paulo
(FFLCH) oferece cursos de Língua Portuguesa
para estrangeiros de conversação e produção
de textos, além de possuir um módulo avançado
para imigrantes e refugiados. Para mais
informações, acesse:
http://clinguas.fflch.usp.br/node/3018

2.1 CURSO DE LÍNGUA PORTUGUESA

2.2 SAÚDE

A Universidade possui o Hospital Universitário
(HU), que, assim como os demais serviços da

rede pública, só poderão ser usados em casos
de emergência. Por esses motivos, a USP exige
que o estudante estrangeiro obtenha um seguro

de saúde em seu país de origem, que cubra
todo o período de estadia na universidade.

 

4

Hospital Universitário
 

Site: www.hu.usp.br

E-mail: hu@usp.br

Endereço: Av. Prof. Lineu

 Prestes, 2565

 Telefone: 11 3091 9200

http://clinguas.fflch.usp.br/node/3018
http://www.hu.usp.br/


0 8

2.3 ALIMENTAÇÃO

O campus conta com quatro restaurantes
universitários, que oferecem almoço e jantar,
ambos por R$ 2,00. Para fazer uso dos
Restaurantes, é necessário apresentar o Cartão
USP. Créditos podem ser adquiridos no guichê
da SAS (Superintendência de Assistência
Social) ou por boleto. Além disso, o cardápio e
créditos disponíveis podem ser acessados via
aplicativo “Cardápio USP”

2.4 BIBLIOTECAS

O Sistema Integrado de Bibliotecas da USP
(SIBi) é responsável por organizar todo o

acervo da USP, o qual se encontra espalhado
por diversos institutos, campus e cidades. A

Divisão de Biblioteca e Documentação do
Conjunto das Químicas foi criada visando reunir

o acervo do Instituto de Química e da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas. A

DBDCQ conta com 108.535 volumes
registrados.

Endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, 950 • Butantã, São

Paulo-SP

Tel: (11) 3091-3670 / (11) 3091-3823 •

E-mail: bibcq@iq.usp.b

Site: http://www.bcq.usp.br/

http://www.bcq.usp.br/
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2.5 APPS DA USP

O App conta com a contribuição de

seus usários para que uma

atualização contínua sobre

ocorrências no campus

É possível consultar o SIBI

(Sistema Integrado de Bibliotecas)

diretamente pelo celular, buscar

títulos e autores, além de ser

possível renovar o seu empréstimo

pelo App

Para facilitar a sua localização e

mobilidade no campus, sendo

possivel encontrar com facilidade

laboratóios, bibliotecas e mais,

além de ser possível acompanhar

os ônibus do campus



Pelo App é possível consultar os

cardápios dos restaurantes

universitários de todos os campus,

além de ser possível consultar e

recarregar os seus créditos

A careirinha digital da USP, além

de servir para a identificação do

aluno ainda da acesso aos

restaurantes e bibliotecas

É possível consultar o SIBI

(Sistema Integrado de Bibliotecas)

diretamente pelo celular, buscar

títulos e autores, além de ser

possível renovar o seu empréstimo

pelo App
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2.5 ENTIDADES

A Inova Química Júnior é a empresa júnior
do Instituto e oferece serviços de consultoria
químicas. Os alunos participam da entidade
de forma voluntária e são orientados por um
docente
Para conhecer mais: http://www.iq.usp.br/iqjr/

A Associação Acadêmica Atlética Ana Rosa
Kucinski (A.A.A.A.R.K) fundada em 1988, tem
como finalidade promover integração entre os
alunos do Institutos por meio de uma série de
ações esportivas e culturais.

O Centro Acadêmico Rheinboldt Hauptmann
foi fundado em 1960, e tem como proposta
representar os interesses dos estudantes e
articular a relação deles com o próprio Instituto
e a Universidade

Acontece no IQ

http://www.iq.usp.br/iqjr/
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O calendário acadêmico brasileiro é

dividido em dois semestres, sendo que

janeiro e julho são períodos de férias na

USP. Dessa forma, o primeiro semestre

vai de fevereiro à junho e o segundo de

agosto a dezembro, com feriados e

emendas acontecendo em datas fixas ao

longo do ano

3.1 CALENDÁRIO

CARTÃO USP

O Cartão USP contém o seu Número USP,

e dará acesso à bibliotecas, restaurantes

universitários e ao centro esportivo

(CEPE), além de ser aceito em cinemas,

shows e outras atividades culturais que

permitem que o estudante pague meia

entrada
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3.2 MATRÍCULA

Graduação: o estudante terá duas semanas
após o início das aulas para consolidar a
matrícula. Após esse período, a matrícula
oficial será realizada pelo próprio departamento
internacional do IQ. Além disso, cada matéria
tem um número limitado de vagas, não sendo
possível garantir sua matrícula na aula
desejada

Pós-graduação: os alunos da pós graduação
devem, primeiramente, escolher o seu
orientador no IQ, mesmo que o aluno não
pretenda realizar pesquisas. O RNE é um
documento necessário para poder se registrar
no Instituto, por isso é importante providencia-
lo antes do início das aulas. O próprio
estudante deverá chegar no Brasil com
antecedência, uma vez que as matrículas para
as aulas que já começaram não poderão ser
realizadas. Por fim, é importante ressaltar, que
alunos da pós-graduação não podem se
matricular nas aulas da graduação, e vice e
versa

Graduação: 
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/

 
Pós-graduação:

https://uspdigital.usp.br/janus/

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/
https://uspdigital.usp.br/janus/
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3.3 FREQUÊNCIA E NOTAS

Graduação: as notas na graduação variam
entre 10 e 0, sendo 10 a mais alta e zero a mais
baixa. Assim, o aluno deverá tirar no mínimo
5,00 para passar no curso e ter o mínimo de
70% de frequência nas aulas. Caso, sua nota
varie entre 3,0 e 4,99, ele irá para a reavaliação
e terá a chance de recuperar a nota, no
entanto, caso sua nota seja menor que 2,99, o
aluno é reprovado.  Cada professor possui seus
próprios critérios e modos de avaliação, que
deverão ser informados à sala no primeiro dia
de aula do curso

Pós-Graduação: a avaliação segue o sistema
A, B C e R, na qual R é a reprovação, enquanto
as outras significam aprovação, sendo a A a
mais alta e C e mais baixa. Para ser aprovado,
ainda é necessário possuir uma frequência de
75%. O sistema de créditos da USP se baseia
em Crédito Aula e Crédito Trabalho. Por fim,
cabe à sua instituição de ensino de origem
definir a equivalência das ECTS  e o sistema de
créditos da USP.

IQ em números:
 

http://www3.iq.usp.br/uploads/tiny

mce/usuario230/N%C3%9AMERO

S%20DO%20INSTITUTO%20DE%

20QUiMICA.pdf

http://www3.iq.usp.br/uploads/tinymce/usuario230/N%C3%9AMEROS%20DO%20INSTITUTO%20DE%20QUiMICA.pdf
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3.4 CRINT IQ

A Comissão de Relações Internacionais do
Instituto de Química é responsável por todas as
atividades relacionadas com assuntos
internacionais. Tanto para alunos que chegam
ao IQ, quanto aos nossos alunos que desejam
estudar fora.

Endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, 748 -
Butantã - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3091-9046
Email: crintiq@iq.usp.br
Site: http://www.iq.usp.br/portaliqusp/

http://www.iq.usp.br/portaliqusp/

