
 
 

Bem vindo/a! 
 
Fique atento a algumas informações relevantes para o início do seu intercâmbio na USP. 
 

1. Matrícula na USP ___________________________________________________________________________________________ 
 

Para informações sobre a matrícula, datas, documentos necessários e demais orientações, o estudante deve se dirigir à Comissão de Relações 
Internacionais local (CRInt) da sua Faculdade/Instituto/Escola, de onde receberam a carta de aceite.  
 

 

2. Providenciar a Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) __________________________________________________ 

 
Ao chegar ao Brasil, dentro de 90 dias, o estudante deverá providenciar a Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM), um documento 
obrigatório, que atesta a identidade de indivíduos estrangeiros com residência temporária ou permanente no território brasileiro. O estudante 
precisará da CRNM para estar regularizado no país. Para providenciar sua CRNM, o estudante deve se dirigir ao seu Escritório Local, responsável 
pelos estudantes estrangeiros de cada Faculdade/Instituto/Escola. Seguem alguns links com informações: Carteira de Registro Nacional 
Migratório e Polícia Federal – FAQ Migração. 
 

   Antes de iniciar o processo de pedido da CRNM, você deve entrar em contato com seu Escritório Local.  
 
 

Como chegar na Polícia Federal – Superintendência regional do Estado de São Paulo 
 
            Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo-SP          Telefone: (11) 3538-5000/ (11) 3538-5126/        E-Mail: nutel.srsp@dpf.gov.br 
 
 

A partir da estação USP Leste (CPTM) 
1. Ir para a estação USP Leste da CPTM 
2. Entrar no trem no sentido Brás e descer na estação final 
3. Na estação Brás, fazer baldeação/transferência para a Linha 3-

Vermelha 
4. Entrar no metrô no sentido Palmeiras-Barra Funda e desembarcar na 

estação Palmeiras-Barra Funda 
5. Dirigir-se ao Terminal de Ônibus Barra Funda (anexado à estação de 

metrô), lado Norte – Plataforma A 
6. Subir no ônibus 8500-10 – Terminal Pirituba 
7. Descer na parada José Maria (ponto de referência: Polícia Federal) 
8. Continuar andando na Avenida Ermano Marchetti 
9. Entrar à direita na Rua Ricardo Cavatton 
10. Na bifurcação, manter à esquerda na Rua Hugo D’Antola. A Polícia 

Federal fica no número 95. 
 

 
 

 

 

3. Como solicitar CPF __________________________________________________________________________________________ 

 
O Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)  
 
Utilidade do CPF: O estudante precisará do CPF para solicitar Passe Escolar, abrir conta bancária etc. 
 
O CPF é o registro mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 

http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/institucional/escritorios-locais/
http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/institucional/escritorios-locais/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrangeiro
http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/institucional/escritorios-locais/
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/cedula-de-identidade-de-estrangeiro#english
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/cedula-de-identidade-de-estrangeiro#english
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/duvidas-frequentes/duvidas-frequentes
http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/institucional/escritorios-locais/
mailto:dpf.cm.sod.srsp@dpf.gov.br


 
 
Antes da sua chegada:  
 
Para solicitar seu CPF, o estrangeiro pode comparecer a representação diplomática do Brasil em seu país de origem, seguindo as instruções do 
Portal Consular. 
 
Depois da sua chegada: 
 
Em caso de já estar no Brasil, você pode solicitar o CPF pela internet, através do site da Receita Federal brasileira. 
 

É possível, também, solicitar o CPF presencialmente, comparecendo a Entidades Conveniadas à Receita Federal, como agências do Banco do 

Brasil, da Caixa ou dos Correios. Para poder solicitar o CPF, o estrangeiro deve levar alguns documentos no momento da solicitação. A CRNM (ou 

seu protocolo) é fundamental para que possa solicitar o CPF. 
  

4. Moradia _______________________________________________________________________________________________ 
 

A USP não disponibiliza alojamento para estudantes de intercâmbio. O estudante deve fazer a busca por conta própria, de acordo com suas 
condições econômicas e interesses. Há algumas opções disponíveis em Aucani USP - Moradia / Residências Externas e em Morar USP. A USP 
recomenda aos estudantes que participem do programa USP iFriends, a fim de obter mais informações sobre moradias. Os candidatos podem se 
inscrever no programa logo após serem nomeados por sua Universidade de origem. 
 
Para mais informações a respeito de opções de moradia, o estudante deve entrar em contato com a CRInt local. 

 
5. Alimentação ______________________________________________________________________________________________ 

 
 Restaurante EACH 

 
Preços: 

CATEGORIA VALOR por Almoço ou Jantar 

Aluno (graduação e pós-graduação) R$ 2,00 

 
App Cardápio USP: http://www.sti.usp.br/appusp/cardapio-usp/ 
 
Você deve carregar créditos para seu Cartão USP a fim de fazer as refeições no Restaurante Universitário. Através do aplicativo “Cardápio USP”, é 
possível gerar um boleto bancário (de no mínimo R$20,00 e no máximo R$200,00). Os créditos devem ser carregados em até 3 (três) dias úteis a 
partir da data de pagamento. 
 

 
6. Curso de Português para Estrangeiros, no Centro de Línguas _______________________________________________________ 

 
A inscrição é efetuada apenas após o estudante já estar matriculado na USP. Para mais informações, consultar o site do Centro de Línguas. O 
prazo de inscrição é 1º de agosto e o estudante deve ter um CPF para se matricular nas aulas. 
 

 
7. Transporte - Bilhete Único Estudante __________________________________________________________________________ 
 

O bilhete único dá ao estudante o direito de pagar a metade do preço nos transportes públicos. Para solicitar o Bilhete Único Estudante é 
necessário que o aluno tenha realizado previamente o processo de matrícula junto à Unidade. 
 

Transporte  
 
O Bilhete Único Estudante é um cartão utilizado para pagamento das passagens no Sistema de Transporte Coletivo Urbano Municipal, que 
proporciona desconto de 50% no pagamento das tarifas de ônibus, microônibus e trens do Metrô e da CPTM (trens metropolitanos). Permite 
realizar até 4 (quatro) viagens nos ônibus e microônibus da capital, no período de 3 (três) horas, pagando apenas uma tarifa escolar. 
 
Para solicitar o Bilhete Único você deverá ter em mãos os documentos:  

 CRNM ou Passaporte 

 CPF  

 CEP da moradia do estudante em São Paulo 

 CEP da Unidade 

 Foto 3x4 recente já digitalizada.  
 
É preciso ter um e-mail pessoal válido, NÃO podendo utilizar o endereço de e-mail em mais de um cadastro. 
 
É necessário estar matriculado em pelo menos uma disciplina em sua Faculdade/Instituto/Escola anfitriã.  
 
Após ter sua matrícula confirmada, dirija-se a SAS – Passe Escolar (próximo ao Restaurante Central) e faça a solicitação para o Bilhete Único. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/outros-servicos/cpf
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/servicos/copy_of_inscricao-no-cpf
http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/incoming/moradia/
http://www.morarusp.com.br/
http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/usp-ifriends/
http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/institucional/escritorios-locais/
http://www.sti.usp.br/appusp/cardapio-usp/
http://clinguas.fflch.usp.br/node/3891
https://sites.usp.br/sas/passe-escolar/


 
 

8. Cartões USP e BUSP ________________________________________________________________________________________ 
 

Cartão USP: Documento de identificação do estudante dentro da USP. Com ele, o aluno terá acesso às bibliotecas, restaurantes universitários, 
centro de práticas esportivas etc. 
 
Cartão BUSP (transporte interno USP): Três linhas fazem a ligação entre a Cidade Universitária e a Estação Butantã do Metrô e podem ser 
utilizadas gratuitamente pelos portadores do cartão BUSP. Linhas: 

Cidade Universitária – Metrô Butantã 8012 
Cidade Universitária – Metrô Butantã 8022 
Cidade Universitária – Metrô Butantã 8032 

 
Seu cartão USP e seu cartão BUSP serão disponibilizados na Unidade USP onde você estudará. 
 

 
9. Rede Wireless - eduroam____________________________________________________________________________________ 

 
Estudantes da USP podem acessar o Wi-Fi gratuito em seus campu. Basta selecionar a rede “eduroam” em seus dispositivos. O login de usuário 
será seu Número USP (sua identificação vinculada à USP, no Cartão USP) seguido de @usp.br (por exemplo, 1234567@usp.br). Já a senha de 
acesso é a mesma utilizada como senha única de acesso ao USPDigital (Mundus). Mais detalhes sobre configurações em diferentes dispositivos 
estão disponíveis no site Eduroam USP. 
 

10. Apps e outros links interessantes ____________________________________________________________________________ 
 
Aplicativos: 
 

E-card USP: http://www.sti.usp.br/appusp/e-card-usp/ 
A carteirinha da USP agora é digital. Ela substitui a carteirinha física, que ainda continua valendo em todas as situações, e pode ser 
usada como sua identificação na USP. Com ela você terá acesso aos restaurantes e bibliotecas. Você pode também gerenciar todas as 
suas carteirinhas se tiver mais do que uma. 
 
Bibliotecas USP: http://www.sti.usp.br/appusp/bibliotecas-usp/ 
Você pode buscar no acervo do Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi) da Universidade de São Paulo (USP) diretamente do seu iPhone, iPod 
Touch ou iPad. Encontre a localização de uma publicação na USP e verifique sua disponibilidade. Logue-se aos sistemas USP e veja sua lista de 
itens emprestados, histórico de empréstimos e lista de reservas. Reserve e Renove as publicações diretamente no aplicativo. Você ainda 
pode usar a câmera para ler um código de barras de ISBN/ISSN e verificar se existe a publicação em alguma biblioteca da USP. Defina listas de 
desejos, sugestões e referências com as publicações encontradas. Exporte as listas por e-mail ou para o seu DropBox. Ache a localização de 
uma biblioteca da USP através de um mapa e verifique os horários de funcionamento, telefones e e-mail. 
 
Cardápio USP (restaurantes): http://www.sti.usp.br/appusp/cardapio-usp/ 
Os cardápios dos restaurantes da Universidade de São Paulo podem ser acessados diretamente do seu iPhone, iPod Touch e iPad. As 
informações são organizadas por dia para almoço e jantar para uma semana. A SAS e as prefeituras mantém as informações atualizadas e 
podem modificá-las sem aviso prévio. Você pode consultar o saldo do seu RUCard, gerar um boleto para compra de créditos e consultar os 
boletos em aberto. 
 

Links: 
 

Centro de Práticas Esportivas: http://www.cepe.usp.br/ 
Oferece à comunidade universitária programas de educação física, esporte, recreação e oportunidade de prática voluntária de atividades físicas, visando 
ao bem-estar, à melhoria da qualidade de vida e à sua integração, estendendo à comunidade externa na medida de suas possibilidades. 

 
 
 

Mobilidade Acadêmica 
USP International Office 

 
 

mailto:1234567@usp.br
https://eduroam.usp.br/como-usar/
http://www.sti.usp.br/appusp/e-card-usp/
http://www.sti.usp.br/appusp/bibliotecas-usp/
http://www.sti.usp.br/appusp/cardapio-usp/
http://www.cepe.usp.br/

