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O INSTITUTO

O IEL é composto por três departamentos, o DL (Depto. de
Linguística), o DLA (Depto. de Linguística Aplicada) e o DTL
(Depto. de Teoria Literária), que se reúnem geralmente três ve-
zes no semestre nas reuniões de departamento para discutir ques-
tões relativas ao funcionamento do departamento, como contra-
tação de professores, programas de pós-graduação, eventos do
departamento, mudanças curriculares, etc. Como estudantes,
temos direito à representação discente dos departamentos, ou
seja, o corpo estudantil elege RDs (representantes discentes) de
graduação e pós-graduação para defender os interesses dos es-
tudantes e levar suas pautas para esses âmbitos. As reuniões
são abertas para os estudantes, ainda que só os RDs tenham
voto. O número total de RDs é quatro por departamento (dois
de graduação e outros dois de pós-graduação).

Além das reuniões de departamento, com a mesma regulari-
dade acontecem as reuniões de Congregação, instância superior
àquelas, que tratam de questões gerais do instituto. Assim como
acontece nos departamentos, a participação dos estudantes na
Congregação é aberta, mas seu voto é limitado, tendo qualquer
um na reunião o direito à voz mas apenas os RDs tendo direito
ao voto. Os estudantes elegem no máximo seis representantes
de congregação, assim como o fazem os funcionários técnico-
administrativos.

Também acontecem uma vez por semestre as RAC (Reu-
niões de Avaliação de Curso), reuniões abertas em que podem
ser levadas reivindicações e apontamentos em relação aos cursos
do IEL.

CENTRO ACADÊMICO DE LINGUAGEM

O Centro Acadêmico existe como uma entidade para os(as)
estudantes, dedicada a promover debates acadêmicos, políticos
e culturais, bem como um espaço de convivência, recreação,
estudo e organização, além de um lugar para que os diversos
grupos existentes no instituto possam expressar suas identida-
des e trocar experiências. O Centro Acadêmico de Linguagem
(CAL) tem diversas funções, entre elas: organizar eventos acadê-
micos, promover debates, incentivar a participação em diversas
atividades extra-classe e ser um apoio aos estudantes. É nossa
responsabilidade cuidar da comunicação entre os(as) alunos(as)
e todos os setores do instituto, garantindo que nós, estudantes

de graduação e de pós do IEL, participemos das tomadas de de-
cisão que nos afetam. Acesse nosso site; fale conosco por meio
do nosso e-mail ou nossa página do Facebook.

A LIGA DAS HUMANAS
A Liga das Humanas (LHU) da UNICAMP surgiu no final de

2009 com o objetivo de reunir todas alunas e alunos dos cursos
da área de humanas em um só time, pois alguns institutos não
eram contemplados por nenhuma Atlética – o que dificultava
o acesso às competições esportivas da universidade. A LHU é
composta por três unidades de ensino, sendo elas: a FE (Facul-
dade de Educação), o IEL (Instituto de Estudos da Linguagem)
e o IFCH (Instituto de Filosofia e Ciências Humanas) – o único
que possui uma Atlética. Temos como mascote nosso querido
Búfalo, mas conhecido como Bufalhu, que representa toda a
força e dedicação dos nossos atletas.

O objetivo principal da Liga é garantir a integração destas
unidades através dos esportes coletivos (basquete, vôlei, futsal,
handebol e futebol) e, por isso, oferecemos treinos durante a se-
mana para as estudantes e os estudantes por nós representados.
Aqui, te acolhemos com todo o amor do Bufalhu no time, basta
ter dedicação e malemolência!

“E como eu faço pra treinar, Bufalhu?” É fácil! É só pre-
encher o formulário de pré-cadastro e aparecer nas quadras da
FEF (Faculdade de Educação Física) nos horários dos treinos
e levar consigo muita dedicação, malemolência, ousadia e arte.
Lembrando que nosso motor é promover a diversão/integração,
portanto não se acanhe... Não precisa ser “O ATLETA” para
poder fazer parte da LHU.

ODISSEIA CONSULTORIA
A Odisseia Consultoria, empresa júnior do IEL, foi fundada

em 2015, com o propósito de desenvolver, na prática, os con-
teúdos adquiridos nos cursos de graduação em estudos literários,
letras e linguística, através da realização de projetos de revisão
de texto, leitura crítica, preparação textual e coaching literário
e consequentemente, tornar o Brasil um país mais empreende-
dor. Nós existimos devido ao Movimento Empresa Júnior, que
teve a sua primeira EJ fundada em 1967 na França e em 1988
no Brasil, que atualmente é o líder mundial em número de em-
presas juniores, segundo um levantamento da Brasil Júnior. É
importante ressaltar que as empresas juniores são associações
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civis sem fins lucrativos, formadas e geridas exclusivamente por
alunos de graduação.

Sabendo disso, a Odisseia proporciona para seus integran-
tes, além do aprendizado prático através de projetos, o desen-
volvimento de habilidades de gestão, como trabalho em equipe
e liderança, e cultura empreendedora; em resumo, nós somos
os responsáveis por garantir uma empresa de qualidade e com
marca consolidada no mercado.

O nosso organograma consta com cinco departamentos,
sendo eles presidência, jurídico-financeiro, comercial, marketing
e recursos humanos, geridos por diretores, coordenadores e as-
sessores, que são alunos do instituto que ingressam na EJ atra-
vés do processo seletivo e que, posteriormente, são alocados no
departamento em que melhor se enquadram.

Participar de uma empresa júnior é uma experiência rica de
autoconhecimento, capacitação, desafios e superações, e para
que isso ocorra, precisamos de pessoas, por isso, em breve abri-
remos o processo seletivo do primeiro semestre e aguardamos
ansiosamente para conhecer os nossos novos membros.

Para qualquer esclarecimento, não hesitem em nos procu-
rar pela página do Facebook (Odisseia Consultoria), pelo e-mail
contato@odisseiaconsultoria.com ou conversar com alguma de
nossas diretoras: Mariana Lio (Estudos Literários 016), Vinicius
Russi (Estudos Literários 016), Paula Cruciol (Estudos Literários
017) e Katharina Guerjik (Estudos Literários 018).

REVISTA ARCÁDIA
A Arcádia é uma Revista Literária laboratorial dos alunos

de Estudos Literários do IEL! A gente pode colaborar subme-
tendo textos autorais literários, análises, resenhas, ensaios ou
ajudando a criar a revista! Como? Se matriculando na dis-
ciplina TL268-A, ministrada pelo professor Jefferson Cano ou
enviando seu material para arcadia@iel.unicamp.br. Você pode
encontrar a revista em https://www.iel.unicamp.br/br/
content/arc%C3%A1dia-revista-de-literatura-e-cr%
C3%ADtica-liter%C3%A1ria-0 ou falando com algum vete-
rano. Sejam bem-vindx e colem junto!

EVENTOS ACADÊMICOS

SELLL

A Semana de Estudos Literários, Letras e Linguística
(SELLL) é um evento acadêmico-cultural que acontece no Ins-
tituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP e tem como ob-
jetivo promover um ambiente aberto a discussões diversas que
estejam inseridas no campo dos estudos da linguagem e suas
tecnologias.

Esse evento acadêmico é organizado por alunos e alunas dos
três cursos de graduação do IEL. Realizada desde 1985, sua
importância vem crescendo enquanto espaço para debate de te-
mas relevantes para a sociedade em consonância com aqueles
levantados pelos estudantes. A cada ano, um tema considerado

pertinente e atual, na intersecção entre interesses acadêmicos e
sociais, é escolhido como motor central do evento.

Assim, a SELLL promove mesas de debate e minicursos mi-
nistrados por profissionais convidados de grupos de estudos e
centros de pesquisas de dentro e fora do IEL, cuja atuação aca-
dêmica e/ou profissional/social contribua para a discussão do
tema escolhido nas diferentes frentes de estudos da linguagem.
Durante a semana também acontecem atividades culturais, tais
como exibição de filmes, documentários e curta metragens; apre-
sentações artísticas; encontros com autores, etc.

Em meio ao cenário político e social atual, falar de lingua-
gem e de literatura apresentam-se como ferramentas de resistên-
cia para subverter os discursos vigentes e as retóricas falaciosas.
Tem-se observado, em especial, o crescente protagonismo da
mulher em todos os âmbitos da sociedade e acreditamos que
essa seja uma manifestação que não pode ser ignorada, sobre-
tudo em tempos como esse.

SETA

O Seminário de Teses em Andamento (SETA) é um evento
anual, organizado pelos alunos dos cursos de pós-graduação
stricto sensu do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), da
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

Este evento busca unir, num mesmo espaço de discussão,
trabalhos dos mais variados temas concernentes à Língua/Lin-
guagem. Sua principal proposta é criar um ambiente em que
jovens pesquisadores, de qualquer universidade, possam apresen-
tar suas pesquisas e debatê-las com seus colegas e professores
convidados. O SETA proporciona aos acadêmicos em forma-
ção um momento importante de discussão e aprofundamento de
suas pesquisas, uma vez que seus trabalhos poderão ser lidos
por outros pesquisadores que não seus respectivos orientadores.

Esta discussão é fundamental, pois a partir dela os acadê-
micos receberão várias dicas, sugestões e ideias que poderão
aprimorar o trabalho que estão desenvolvendo, bem como fo-
mentar discussões futuras e estreitar laços acadêmicos e pro-
fissionais. O espaço proposto pelo SETA propicia a estes pes-
quisadores, o debate e discussão dos resultados parciais e/ou
teórico-metodológicos de suas pesquisas. As mesas de debate
propostas no SETA configuram-se como uma espécie de “quali-
ficação” dos trabalhos acadêmicos apresentados.

Diferentemente de outros eventos acadêmicos, o objetivo
principal do SETA é a discussão, única e exclusivamente, de
trabalhos de pesquisa frutos de dissertações de mestrado ou
teses de doutorado em andamento, de acadêmicos regular-
mente matriculados em cursos/programas de pós-graduação
stricto sensu de universidades brasileiras e/ou internacionais. –
http://www2.iel.unicamp.br/seta/.
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SISTEMAS DE BOLSAS E AUXÍLIOS ACA-
DÊMICOS

A pesquisa na Universidade Pública é financiada através de
agências de fomento vinculadas aos governos federal e esta-
dual. As mais importantes na UNICAMP são a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), ligada
ao Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Pesquisa
(CNPq), ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, e o Fundo de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP), ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo.

Desde que foi aprovada a Emenda Constitucional 95 em de-
zembro de 2016, que congela por 20 anos investimentos em
Saúde, Educação e Cultura, esses financiamentos sofrem o risco
constante de serem cortados.

Os alunos de graduação e pós-graduação podem se candi-
datar e concorrer a algumas bolsas para financiar seus trabalhos
de pesquisa e iniciação à docência.

� Graduação
– PIBIC – Alunos da graduação podem buscar professores

dispostos a orientá-los em um projeto de Iniciação Ci-
entífica, fazendo pesquisa em um tema de seu interesse
por um ano. Ao fim desse período, devem apresentar um
relatório de pesquisa e participar de eventos de divulga-
ção científica promovidos pela Universidade. Realizando
uma pesquisa de Iniciação Científica, podem se candida-
tar a uma bolsa PIBIC (Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Científica CNPq). O valor da bolsa é de
R$400,00 mensais, sem reajuste desde 2013.

– FAPESP – Também é possível pedir uma bolsa FAPESP
para Iniciação Científica. O valor atual é de R$ 676,80,
reajustado anualmente.

– PIBID – Alguns professores têm projetos PIBID (Pro-
grama Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
CAPES), normalmente ligados a projetos de ensino

em escolas públicas da região, ou com alunos do en-
sino básico dentro da UNICAMP. O valor da bolsa é de
R$400,00 mensais, sem reajuste desde 2013.

– Auxílios do Programa – Alunos têm direito a pedir ver-
bas do programa para participar de eventos acadêmicos.
O pedido deve ser feito junto à Secretaria da Graduação
e o valor da verba é aprovado de caso a caso, ajudando
com despesas de pagamento de inscrição, passagens e
hospedagem, mas raramente o valor cobre todas as des-
pesas.

– Pesquisas no exterior – Há algumas possibilidades para
quem queira fazer um estágio de estudos ou intercâmbio
no exterior. Algumas vezes aparecem editais comparti-
lhados pela secretaria na lista de e-mails. Você pode
encontrar mais informações no site da DERI: http:
//www.internationaloffice.unicamp.br/.

� Pós-Graduação Alunos ingressantes nos programas de
mestrado e doutorado do IEL, em Linguística, Linguística
Aplicada, Teoria e História Literária e Divulgação Científica
concorrem a bolsas de pesquisa. No caso da CAPES e do
CNPq, o número de bolsas para cada programa é definido
por essas agências. No caso da FAPESP, cada aluno inte-
ressado deve se candidatar a uma bolsa, junto ao seu ori-
entador, pelo site SAGE da FAPESP, a qualquer momento
do seu curso, tendo mais chances quem pede no começo. A
FAPESP muitas vezes recusa pedidos de bolsa na primeira
tentativa, mas pode conceder a pedidos de reconsideração.
Os valores das bolsas de mestrado e doutorado CAPES,
CNPq e FAPESP são diferentes. Para mais informações:
http://www.cal.iel.unicamp.br/?p=562.

– Auxílios do Programa – Alunos da pós-graduação podem
solicitar auxílios ao programa para participar de eventos
acadêmicos. Atualmente é possível pedir até 4 diárias
de R$ 400,00 por ano. Para fazer o pedido é necessário
preencher o formulário que pode ser encontrado no site
do IEL e entregá-lo, assinado pelo orientador, junto a
outros documentos e o texto a ser apresentado na Se-
cretaria da Pós-graduação. O programa de Linguística
Aplicada avisou que não há verba para esse tipo de au-
xílio entre o segundo semestre de 2018 e o primeiro de
2019.

– Iniciação à Docência – Pós-graduandos podem buscar
professores para fazer estágios de docência nas discipli-
nas oferecidas à graduação. Nesse caso podem concorrer
a bolsas oferecidas pela UNICAMP através do Programa
de Estágio Docência (PED).

– Pesquisas no exterior e doutorado-sanduíche – Há diver-
sas possibilidades para estudantes de pós-graduação fa-
zerem estágios de pesquisa em instituições estrangeiras.
A CAPES costuma publicar anualmente um edital do
Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE),
em geral compartilhado pela secretaria nas listas de e-
mail. Há também um programa do CNPq, assim como
auxílios de bancos e de outras instituições privadas. Bol-
sistas da FAPESP podem pedir uma Bolsa Estágio de
Pesquisa no Exterior (BEPE).

SAE – BOLSAS

Sabemos que nem todos tem condição de arcar com os cus-
tos de vida da região, e para esses casos existe o SAE (Serviço
de Apoio ao Estudante), que oferece auxílio aos estudantes me-
diante um processo seletivo.

Ao passar pelo processo seletivo do SAE, o aluno concorre
a bolsas que auxiliam na sua permanência, e entre essas bolsas
temos o PME (Programa de Moradia Estudantil), Bolsa Auxílio
Moradia, Bolsa Auxílio Instalação, Bolsa Auxílio Social (espécie
de bolsa trabalho) e as bolsas que envolvem a alimentação e o
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transporte. Há outras bolsas, mas que não se destinam ao início
da graduação.

Para participar do processo seletivo o aluno deve:
� Fazer a inscrição online no período de 25/02/2019 à

20/03/2019;
� Enviar online os documentos solicitados a partir dos dados

inseridos na inscrição – que é basicamente para você provar
o que foi alegado na inscrição.

ATENÇÃO: Esses documentos devem ser enviados em até
cinco dias corridos desde a finalização da inscrição (exceto quem
finalizar no primeiro dia de inscrição, que deverá enviar até dia
01/03).
Obs.: Como o prazo é apertado, recomendamos deixar os docu-
mentos mais ou menos organizados para escanear. No SAE eles
tem scanners para esse uso e há também aplicativos de celular
grátis que realizam a mesma função, como o CamScanner.

Resultados
� No dia 10/04/2019 sai a lista de deferidos e indeferidos –

atenção, isso ainda não quer dizer que você já tem
a bolsa ou não, apenas indica se existe algum problema
ou não na sua inscrição. Se você foi deferido, concorrerá a
bolsa através de critérios socioeconômicos. Se você foi in-
deferido significa que foi desclassificado, mas poderá entrar
com recurso.

� A partir do dia 20/03 começam a sair as listas de contem-
plação - fique atento para assinar o termo de com-
promisso dentro do prazo.

ATENÇÃO: Preste muita atenção às datas e aos procedimen-
tos; caso tenha dúvidas, peça ajuda. O próprio SAE faz pa-
lestras na recepção para esclarecer sobre a questão das bolsas –
acesse o cronograma completo, com as datas dessas palestras e
do processo seletivo, através desse link: www.calourada.prg.uni-
camp.br:
� Clique na aba “Permanência”;
� Desça a tela;
� Clique no botão “Confira o calendário completo e não perca

os prazos”.

Além disso, fique atento também pois no segundo semestre
deste ano você já é considerado veterano, e portanto, terá que
fazer novamente o processo seletivo, mas para o ano de 2020.

BIBLIOTECA
Grande parte da bibliografia indicada ao longo do curso

pode ser encontrada nas próprias bibliotecas da UNICAMP, que
também contam com espaços para estudo, computadores para
acesso à Internet, máquinas de scanner, entre outros serviços
bastante úteis para a vida acadêmica. Todo o acervo da uni-
versidade compõe um mesmo sistema – o Sistema de Bibliote-
cas da UNICAMP (SBU) e pode ser acessado através do site

http://acervus.unicamp.br/, em qualquer um dos compu-
tadores dentro das bibliotecas e por aplicativos (SophiA Biblio-
teca e Unicamp Serviços).

Para emprestar materiais do sistema, antes de tudo, é neces-
sário se cadastrar, o que pode ser feito em qualquer uma delas
mediante apresentação do seu RA (cartão universitário) ou do
RA provisório junto de um documento com foto. Com isso,
você fará o cadastramento biométrico e receberá uma senha –
guarde essa senha com carinho, você vai precisar dela para em-
prestar livros pelo guichê eletrônico ou com o bibliotecário (caso
não funcione a digital), e para acessar os serviços do sistema
online. Algumas bibliotecas possuem armários guarda-volumes,
esse mesmo cadastro é utilizado para o empréstimo de chaves.

IMPORTANTE: Se fizer o cadastramento com o RA provisó-
rio, recomendamos que vá à biblioteca e atualize seu cadastro
assim que receber a versão definitiva do cartão!

Os materiais presentes no acervo, em quais bibliotecas
encontrá-los e sua disponibilidade para empréstimos também po-
dem ser verificados no site http://acervus.unicamp.br/.
Nele, a aba “Busca rápida” opera melhor com palavras-chave e,
com a aba “Busca combinada”, encontram-se resultados mais
específicos. Durante a pesquisa, basta clicar em “Exemplares”,
ao lado de cada resultado, para conferir (i) em quais bibliote-
cas esses se localizam e se estão disponíveis para consulta e/ou
empréstimos; e (ii) o número de chamada, que você pode ano-
tar para identificar o material nas prateleiras das bibliotecas,
segundo a organização de cada uma.

Cadastrado, o aluno pode pegar até 10 livros ao mesmo
tempo, de modo que a devolução prevista para a graduação é
de 7 dias e para a pós-graduação é de 28 dias depois das res-
pectivas datas de empréstimo. Caso pretenda ficar mais tempo
com o livro, é muito fácil fazer as renovações pelo mesmo site
de consulta do acervo: faça seu login – utilizando o e-mail e
a senha cadastrados na biblioteca – vá em “Serviços” e, então,
em “Circ./Renovação”. Preste atenção nos prazos, pois cada dia
de atraso na devolução de um livro implica em uma multa de 3
dias, nos quais a possibilidade de emprestar materiais do acervo
é suspensa; e, se o livro estiver reservado, a multa aumenta para
10 dias por dia de atraso.

No IEL, temos a Biblioteca Antônio Cândido. Considerando
o sentido Ciclo Básico-IG, ela fica no último prédio do instituto,
com entrada pela parte de trás e conta com áreas para estudo
individual e em grupo, uma sala de computadores e uma má-
quina de scanner. Além da biblioteca do próprio instituto, no
geral, as mais utilizadas pelos estudantes do IEL são:

� a do IFCH, que tem um grande acervo e sofazinhos confor-
táveis;

� a Biblioteca Central (BCCL ou BC, como é mais conhecida),
logo ao lado do RU;

� e a da FE (Faculdade de Educação), com uma área de estu-
dos ao ar livre bem fofa.
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ARMÁRIOS

No corredor da graduação (o corredor de baixo), há armá-
rios disponíveis para uso dos estudantes, tanto de graduação
quanto de pós-graduação. É sempre útil ter um armário, já que
geralmente precisamos carregar muitos cadernos, livros e afins,
e também é bom para deixar um guarda-chuva e um agasalho
reserva, já que o tempo em Barão Geraldo é virado.

Para ter um armário, você só precisa preencher o formulário,
e assim que possível entraremos em contato com o número do
armário. Lembrando que, infelizmente, não temos tantos armá-
rios assim, em vista do número de alunos do IEL, e daremos
prioridade a quem mora mais longe. Pelo número limitado de
armários, nós incentivamos a divisão dele entre amigos! Desde
que a demanda não seja grande, provavelmente conseguiremos
atender a todos, uma vez que liberamos muitos armários no ca-
dastramento do ano passado.

Caso você não queira usar mais o armário, pedimos que avise
o CAL, para que possamos manter a planilha atualizada e sa-
bermos quais armários estão realmente ocupados/disponíveis.

DICA DE ESTUDOS: A média do xerox atualmente varia en-
tre R$0,15 e R$0,20 nos xerox da UNICAMP, porém, nós temos
uma cota de 250 impressões grátis disponível na informática do
IEL. Não gaste com xerox, use sua cota!

IMPORTANTE: A UNICAMP tem um Wi-Fi gratuito dispo-
nível para os alunos. Para configurar, é só se conectar à rede
UNICAMP Configurações e seguir o tutorial. O Wi-Fi é bem
chatinho de configurar, então caso tenha alguma dificuldade per-
gunte a um(a) veterano(a) ou dê uma passada na informática
que eles configuram pra você lá!

CONSU

O Conselho Universitário é a instância deliberativa máxima
da Unicamp, que traça diretrizes da universidade e delibera so-
bre políticas e planos de pesquisa, administração, orçamento e
até sobre a criação ou extinção de cursos de graduação e de
pós-graduação.

Em sua composição há três categorias principais, além dos
representantes da comunidade externa (prefeitura de Campinas,
FAPESP, DIEESE e FIESP): docentes, divididos entre reitor,
coordenadoria geral da universidade, pró-reitores, representan-
tes docentes e diretores das faculdades e institutos; servidores
técnico-administrativos, ou seja, representantes dos trabalhado-
res da UNICAMP como um todo; e discentes, os nossos repre-
sentantes, alunos de graduação e de pós-graduação.

O peso dos votos nas decisões do conselho é distribuído em
70/15/15 respectivamente entre as três categorias, 70% dos vo-
tos vêm de docentes, 15% de trabalhadores e 15% de estudantes.

Os representantes discentes são eleitos em votação eletrônica
no fim do ano, e qualquer aluno de graduação ou pós-graduação

pode participar se candidatando ou votando. Você pode acom-
panhar a composição do Consu, as pautas e as deliberações no
site da Secretaria Geral da UNICAMP – sg.unicamp.br.

CCG
A Comissão Central de Graduação (CCG) é um órgão auxi-

liar do Consu, e sua função é supervisionar, orientar e deliberar
a vida acadêmica na graduação da UNICAMP. Isso inclui a ma-
nutenção de disciplinas, programas de recepção de ingressantes,
cursos de férias, entre outros; tudo isso em contato com as reu-
niões de Congregação de instituto.

A CCG é composta por um presidente (pró-reitor de gradua-
ção), representantes discentes, todos os coordenadores de curso
da UNICAMP e um vice-presidente eleito por esses coordenado-
res. A representação discente é um quinto do total de membros
da CCG, e os representantes são eleitos em votação eletrônica
no final do ano, com qualquer aluno de graduação podendo se
candidatar e votar. É só acompanhar o site da CCG para ficar a
par das pautas sendo discutidas nessa comissão.

CCPG
A Comissão Central de Pós-Graduação (CCPG) é um ór-

gão auxiliar do Consu. É composta pelo Pró-Reitor de Pós-
Graduação (Presidente), pelos Coordenadores das Comissões de
Pós-Graduação (CPGs) das Unidades Acadêmicas da UNICAMP
e pelos RDs na proporção de 1/5 da totalidade dos membros.
O Diretor Acadêmico, o Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Co-
munitários, o Pró-Reitor de Pesquisa, o Diretor da Agência de
Inovação INOVA, o Procurador Geral da Universidade ou seu
representante, os Assessores e o Assistente Técnico de Direção
da PRPG são convidados permanentes desta Comissão. O Vice-
Presidente é eleito pelos seus membros dentre os Coordenadores
das CPGs.

Cabe à CCPG encaminhar à Câmara de Ensino, Pesquisa e
Extensão-CEPE, pareceres, avaliações e deliberações sobre a cri-
ação, fusão ou extinção de disciplinas conforme proposto pelas
Congregações das Unidades Acadêmicas, a realização ou extin-
ção de cursos, a elaboração de currículos e do regime didático das
Unidades de Ensino, a fixação de números de vagas em cursos,
o reconhecimento de diplomas estrangeiros e o credenciamento
de docentes para atuar na pós-graduação, entre outros.

Os estudantes poderão ter acesso à CCPG através dos Re-
presentantes Discentes ou mesmo dos Representantes Docentes
nas Unidades de Ensino.

ELEIÇÕES DA REITORIA
A Reitoria é a entidade máxima que coordena as atividades

da Unicamp. As eleições são realizadas a cada 4 anos e ocorre
da seguinte maneira:

É realizada uma consulta à comunidade universitária, em
que as chapas que quiserem concorrer à eleição de reitor e vice-
reitor são inscritas. Ocorre então uma votação sigilosa, onde
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há uma distribuição desigual de pesos: 70% do peso dos vo-
tos é designado à categoria dos docentes, ao passo que 15%
fica para a categoria estudantil e 15% aos funcionários técnico-
administrativos. Após essa votação, as três chapas mais votadas
são selecionadas e enviadas ao governador do estado que, à sua
vontade, escolhe então a nova chapa para a reitoria. Tradicional-
mente, o governador tende a escolher a chapa mais votada para
o cargo, porém nem sempre é realizado dessa forma, trazendo
questionamentos sobre a utilidade da eleição anterior.

DCE

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) é a entidade que
representa todos os estudantes de graduação da UNICAMP –
dos campi Limeira, Campinas e Piracicaba. O DCE deve estar
presente no cotidiano dos graduandos para poder conhecer os
problemas e demandas da base estudantil, e para isso se articula
com os Centros Acadêmicos (CAs) para promover eventos cul-
turais, debates, reuniões e mobilizações políticas relevantes. As
eleições para gestão do DCE ocorrem no fim do ano, e qualquer
aluno de graduação pode participar como eleitor ou candidato
dentro de uma chapa.

Para que os problemas que nos tocam possam ser resolvi-
dos, é nosso dever participar e cobrar que as gestões de entida-
des estudantis se organizem e façam o possível para levar adiante
nossas demandas, e para conseguir isso é importantíssimo acom-
panhar de perto o que o DCE faz. Para ficar de olho nisso, você
pode seguir a página DCE UNICAMP no Facebook, conhecer
o estatuto do DCE no site do CAL e também comparecer aos
Conselhos de Representantes de Unidades (CRU). São reuniões
abertas do DCE e qualquer aluno pode acompanhar e participar
das discussões, mas apenas os representantes apontados pelos
CAs podem votar. Ajudar a construir um movimento estudantil
forte é vital para que nossa vida na UNICAMP melhore.

LABJOR

O Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Lab-
jor) é um centro de referência, no país e na América Latina, para
a formação e para os estudos em divulgação científica e cultural.
Trabalhando, em suas diversas atividades – de pós-graduação,
pesquisa, extensão, treinamento e consultoria – e programas aca-
dêmicos, com os fenômenos contemporâneos ligados à cultura
científica, o Labjor oferece, de forma multidisciplinar, a oportu-
nidade de cursos de pós-graduação e de realização de pesquisas e
produtos culturais, que contribuem para a compreensão e enten-
dimento, para a análise e a explicação da dinâmica das relações
entre ciência e sociedade que, por sua vez, integram, também
dinamicamente, os fatos, eventos e acontecimentos próprios da
cultura científica.

Seus objetivos são: formar competências nas áreas de jor-
nalismo científico e de crítica da mídia; fornecer estímulo, re-
cursos humanos e instrumental para o acompanhamento das

mudanças na mídia impressa e eletrônica; estabelecer intercâm-
bio entre a universidade e empresa; identificar problemas, pro-
pondo soluções para o campo do jornalismo; estudar e discutir
a questão do jornalismo científico e divulgação científica; de-
mocratizar o conhecimento científico; discutir criticamente a
política científica do país; contribuir para a divulgação da pro-
dução científica das áreas periféricas; reduzir a distância en-
tre os criadores do conhecimento e a opinião pública; estabele-
cer a relação da produção científica com a vida cotidiana e as
suas relações com a sociedade de um modo geral; conscienti-
zar os cientistas para a divulgação de sua produção; contribuir
para uma reflexão crítica sobre a ciência produzida no país. –
http://www.labjor.unicamp.br/.

CECOM & SAPPE
O CECOM é um centro de saúde localizado dentro da UNI-

CAMP que oferece atendimento gratuito aos alunos, professores
e funcionários. Realiza agendamento de consulta em inúmeras
especialidades (inclusive dentistas) e também possui um pronto
atendimento de segunda a sexta-feira. O CECOM fica próximo
ao HC (Hospital das Clínicas) na área médica da universidade e
é bem fácil chegar até lá utilizando o circular interno gratuito
da UNICAMP. Para agendar consultas, é preciso ficar atento ao
cronograma de abertura de agendas de cada especialidade.

� Agendamento de consultas – De segunda a sexta-
feira das 7h às 19h através dos números de telefone: (19)
3521-9020/3521-9021. O agendamento também pode ser
realizado pessoalmente.

� Pronto Atendimento – Período da manhã: das 7h às
11h com limite de 32 vagas. Período da tarde: das 13h às
17h30 com limite de 26 vagas.

� Atendimento Odontológico – O Pronto Atendi-
mento Odontológico funciona de segunda a sexta-feira, das
7h às 18h, e atende por ordem de chegada. Para agendar
uma consulta odontológica, entre em contato através dos
seguintes telefones: (19) 3521-9029/3521-9020/3521-9021.

O SAPPE é a Assistência Psicológica e Psiquiátrica da UNI-
CAMP que oferece um atendimento gratuito para estudantes de
graduação e pós-graduação. Para agendar consultas, é só ir até o
prédio do SAPPE (que fica ao lado do RU) de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h. O SAPPE também oferece um Pronto
Atendimento Psicológico diariamente das 12h às 14h, porém é
recomendado que você chegue cedo pois somente duas pessoas
são atendidas por dia. Tel: (19) 3521-6643/3521-6644.

RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS
Na UNICAMP temos três restaurantes universitários: RA,

RS e RU. O RU, também conhecido como bandejão, serve café
da manhã (sim!), almoço e jantar. O RS e o RA servem ape-
nas almoço e jantar, sendo que o RS é o único restaurante que
também oferece um cardápio vegetariano. O almoço e jantar
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custam apenas 3 reais (ou 1 bandejada) e o café da manhã, 2
reais. Você tem acesso aos restaurantes com o seu cartão univer-
sitário (o famoso RA) e você consegue carregar créditos no seu
RA utilizando as máquinas que ficam em frente aos restaurantes.

Horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira (sujeito
a mudança no período de férias):
� RU (o famoso bandejão e o restaurante mais próximo do

IEL) – café da manhã das 7h às 8h30; almoço das 10h30 às
14h; jantar das 17h30 às 19h45;

� RA (perto da reitoria) – almoço das 11h30 às 14h; jantar
das 17h30 às 19h;

� RS (próximo da Engenharia Civil) – almoço: das 11h às 14h;
jantar das 17h30 às 19h.

DICA DE APLICATIVO PARA CELULAR: UNICAMP
Serviços (disponível para Android e iOS). Com esse aplicativo
você consegue ver o cardápio dos restaurantes universitários e o
saldo do seu cartão universitário (RA), ver suas notas, renovar
livros na biblioteca e realizar pesquisas no acervo e muito mais!

CANTINAS
Cantinas em escala de proximidade ao IEL...

� Cantina do IEL
– Vantagens: muito perto, você pode sair no meio da aula

pra tomar um café e voltar rapidinho; tem opções vega-
nas também.

– Recomendamos: bolos, torta de frango e torta doce, x-
burger, x-salada e sucos; e se tiver com uma graninha
no começo do mês, o brownie do Zappa é uma ótima
pedida.

� Cantina da Biologia (ou Cantina do Bello)
– Vantagens: melhor cantina da UNICAMP, serve um al-

moço delicioso.
– Recomendamos: café, chocolate quente, porção de

batata-frita com queijo, todos os lanches e eu já disse
almoço? Recomendamos muito o almoço pra aquele
momento do mês em que você estiver se sentindo mais
rico(a).

� Cantina da Química
– Vantagens: pão de queijo gostoso, preço mais barato

dentre as três.

DICA BÔNUS: Toda semana de quartas e quintas-feiras nós
temos uma feirinha na praça do Ciclo Básico (pertinho do IEL).
Essa é mais uma dica para quando você estiver se sentindo
rico(a) ou querendo evitar cardápios duvidosos do bandejão. A
feirinha tem uma grande variedade de barracas com comidas de
todos os tipos e para todos os gostos, e também possui barracas
de artesanato, roupas e sapatos. Já para aquela fome depois
que as cantinas fecham (a maioria às nove), no CAL fica um
brownie firmeza por R$3,00.

BATEU AQUELA FOME?
Indicamos alguns lugares...

� Barão Lanches: 3249-0358;
� Chica da Pizza: 3249-0364;
� Gordão Lanches: 3249-0149/3289-0123;
� GUA.CO: 3365-2558;
� Hot Dog Central: 3203-2652;
� Lanchão: 3289-3665;
� PizzaMais (tem uma pizza GIGANTE que dá fácil para oito

pessoas e um preço super firmeza!): 3289-0320/3289-2754;
� Ponto Final: 3288-0204;
� Raízes Zen: 3305-2667/3288-0531;
� Yakisobarão: 3289-6844.

BARES
Aqui em Barão Geraldo temos opções de bares para todos

os gostos e bolsos. Os bares estão divididos em uma escala do
amor (de ♥ a ♥♥♥♥♥):

� (nenhum amor) Quiosque do açaí: inúmeros casos de assé-
dio, evitar mesmo!

� (♥) Estação Barão: coxinha boa.
� (♥♥) Marambar: fique de olho na conta pois tem o costume

de cobrar a mais.
� (♥♥) Star Clean.
� (♥♥♥) Dona Pina Bar.
� (♥♥♥) Metropoly: bar de jogos, rolê diferente de começo do

mês ou ocasião especial, amor hip$ter.
� (♥♥♥♥) Stout: amor hipster diferentão.
� (♥♥♥♥) Vila Bar: amor$inho.
� (♥♥♥♥) Korova 71: tem opção vegana e vegetariana, drin-

ques e chop artesanal.
� (♥♥♥♥) Lado B: tem um happy hour que vai até as 20h,

mas a breja é artesanal, boa e mais em conta.
� (♥♥♥♥♥) Sindicato bar: perto da Moras, bar raiz com cer-

veja barata e musica boa.
� (♥♥♥♥♥) Bar do Ademir: na frente da Moras e amorzinho

mesmo!

SUPERMERCADOS
� Supermercado Pague Menos – Rua Benedito Alves

Aranha, 130 (próximo ao centro de Barão Geraldo). Horário
de funcionamento de segunda à segunda-feira, 8h às 22h.

� Supermercado Dia% – Av. Professor Atílio Martini,
241 - Cidade Universitária, Campinas - SP. Horário de fun-
cionamento: de segunda à sábado, domingos e feriados, 8h
às 21h.

� Pão de Açúcar – Av. Albino J. B. de Oliveira, 1340.
Horário de funcionamento de segunda à sábado, 7h às 22h;
domingos, 8h às 22h.



� Supermercado Dia% – Av. Santa Isabel, 1616 - Ba-
rão Geraldo, Campinas - SP (pertinho da Moradia Estudan-
til). Horário de funcionamento: de segunda à sábado, 7h às
20h30; domingos e feriados, 7h às 13h30.

� Dalben – Av. Albino J. B. de Oliveira, 511 (próximo ao
Terminal Barão Geraldo). Horário de funcionamento: de
segunda à sábado, 7h às 23h; domingos e feriados, 7h às
22h.

� Oba Hortifruti – Rua Carolina Florence, 300 - Vila
Nova, Campinas - SP. Horário de funcionamento: todos os
dias, inclusive feriados, 7h às 21h.

MORAR EM BARÃO

Moras e Bolsa Auxílio Moradia

Lembrando que para conseguir uma vaga oficial na mora-
dia ou a Bolsa Auxílio Moradia, é preciso participar do processo
seletivo do SAE.

O Programa de Moradia Estudantil (PME), ou a Moradia
da UNICAMP em si – também conhecida como Moras – é cons-
tituído por um conjunto de casas na Av. Santa Isabel, a uma
distância de mais ou menos quarenta minutos a pé ou dez minu-
tos da UNICAMP, usando grátis o ônibus da Moradia. Cada casa
tem capacidade para quatro pessoas oficialmente, mas acontece
de hóspedes serem aceitos até saírem os resultados do SAE, e por
isso compensa entrar no grupo do Facebook da Moras (https:
//www.facebook.com/groups/amoramoras/) ou entrar em
contato com algum RD dela para obter mais detalhes a respeito
disso.

A Bolsa Auxílio Moradia, por outro lado, é uma ajuda finan-
ceira que a UNICAMP dispõe para aqueles que têm o mesmo
perfil socioeconômico, mas não conseguiram vaga na Moras,
uma vez que a demanda é maior que o número de vagas. Atual-
mente, tem o valor de R$428,76, o que dificilmente cobre com-
pletamente um aluguel em Barão Geraldo.

Repúblicas

República, ou carinhosamente apelidada de rep é uma casa
alugada por estudantes onde eles vivem durante sua época de
faculdade, pagando baixos preços e morando com outros estu-
dantes. As grandes vantagens de se morar em uma rep é o
crescimento pessoal e amadurecimento de moradores que, con-
vivendo juntos acabam por fazer grandes amizades e viver novas
experiências.

Em Barão Geraldo existe a Associação de Repúblicas da UNI-
CAMP (ARU), que é a entidade que representa várias repúblicas
da universidade e que promove atividades e campanhas de au-
xílio social para cuidar dos assuntos que tangem as repúblicas.
Caso haja qualquer tipo de dúvida ou ajuda que você necessite,
ela estará mais que preparada para te socorrer.

Pensionatos

Pensionatos, assim como as reps, são casas onde estudantes
moram juntos, muitas vezes compartilhando o mesmo espaço.
A diferença é que ao invés da casa ficar sob responsabilidade de
quem mora nela, a casa é gerenciada por algum proprietário.

Essa pessoa é quem cobrará os aluguéis, cuidará da manu-
tenção e reparo da casa e decidirá as regras dali. Assim, os
pensionatos acabam por ser mais organizados do que as reps,
mas também menos flexíveis em relação às regras.

Como achar?

Se liga no que você pode fazer pra achar reps, pensionatos e
outros lugares pra morar. No Facebook existem diversos grupos
de procura e oferta de vagas, principalmente em Repúblicas e
Pensionatos. Selecionamos qautro grupos para você fazer parte
e já começar sua Caça às casas.
� Repúblicas - Unicamp: Grupo com mais de 28.000 membros;
� Republicas da UNICAMP: O nome é parecido, mas é um

grupo diferente do anterior!
� Morando em Rep, Tô Querendo: Grupo menos conhecido,

mas tão bom quanto;
� Unicamp e Campinas lugar para chamar de Lar. Moradia,

Repúblicas, Kitnets: Nome grande, mas também é bom.

Kitnets

Kitnets são apartamentos pequenos em que se mora uma
pessoa, sendo possível dividir em duas a depender do seu tama-
nho. Grande parte das kitnets em Barão Geraldo são mobiliadas
e com as contas de água, luz e internet inclusas, tornando-se
uma opção mais cara. É pagar pelo conforto.

Por ser um apartamento individual, você não teria as expe-
riências de morar em conjunto, mas ganhará as experiências de
morar sozinho e administrar a sua própria moradia.

A melhor forma de se achar vagas em Kitnets, além de pro-
curar nos grupos de Facebook, é contatando diretamente as
Imobiliárias.

Imobiliárias

Colocamos aqui uma listinha com as imobiliárias mais co-
nhecidas para você poder ir adiantando a sua procura caso você
queira uma kitnet ou um apartamento.
� Imobiliária Cidade Universitária

– Telefone: (19) 3289-3322;
– Whatsapp: (19) 97410-5286/ (19) 97422-4057;
– Localização: Av. Doutor Romeu Tórtima, 1101;
– Obs.: Ótimo atendimento para procurar a casa, mas

serviço precário após fechar o contrato. Demoram para
providenciar manutenção nas casas e não respondem às
ligações e e-mails, além de ter imóveis caros.
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� Barão Housing Assessoria Imobiliária
– Telefone: (19) 3289-4113;
– Whatsapp: (19) 99318-5871;
– Localização: Rua Tranquillo Prósperi, 383;
– Obs.: Ótima avaliação a respeito do atendimento e são

rápidos para responder ligações. Em relação às imobi-
liárias de Barão Geraldo, é uma boa escolha.

� Carpe Diem Imóveis
– Telefone: (19) 3579-5655;
– Whatsapp: (19) 98100-1519;
– Localização: Av. Doutor Romeu Tortima, 184;
– Obs: Possuem bom atendimento, porém podem causar

muitos inconvenientes e dores de cabeça uma vez que
acaba o contrato.

� Lanza Imóveis
– Telefone: (19) 3289-1717;
– Whatsapp: (19) 99805-2853;
– Localização: Rua Benedito Alves Aranha, 104;
– Obs.: Imobiliária bem tradicional de Barão Geraldo e,

por causa disso, acaba por ser muito burocrática para
alugar e com poucos imóveis, sendo eles caros.

� Cassio Carvalho Imóveis
– Telefones: (19) 3288-0143/ (19) 3288-0947/ (19)

3289-1852;
– Localização: Av. Santa Isabel, 750;
– Obs.: Ótima imobiliária com excelente atendimento,

mas possuem poucas kitnets. Recomendada para alu-
gar casas para montar repúblicas.

� Imobiliária Facility
– Telefone: (19) 2514-1288;
– Whatsapp: (19) 99442-5225;
– Localização: Rua Amélio Bueno, 208 - Taquaral;
– Obs.: Apesar da sede não ficar em Barão Geraldo, exis-

tem kitnets e casas da imobiliária na Cidade Universitá-
ria, com boas avaliações.

� Ávila e Ferraris Imóveis
– Obs.: FUJAM DESSA IMOBILIÁRIA!!! Péssimas avali-

ações e muitos casos de desonestidade e calote!!!
� Líbano Imóveis

– Telefone: (19) 3789-9999;
– Localização: Rua Benedito Alves Aranha, 270;
– Obs.: Grande divergência de avaliações, uns dizem que

é muito bom, outros dizem que é ruim. Vale a pena dar
uma olhada pelos imóveis com preços mais em conta.

� Imobiliária Professor Sebastião (IPS)
– Telefone: (19) 3289-2317;
– Whatsapp: (19) 99797-8102;
– L.ocalização: Av. Doutor Romeu Tórtima, 344;

– Obs: Trabalho confuso e incompleto para atender às ne-
cessidades dos moradores e muito desrespeitosos com os
clientes.

*Texto escrito em colaboração com o CAF (Centro Acadê-
mico de Física).

HOSPITAIS
� Centro de Saúde “Attílio Vicentin”

Av. Albino J. B. Oliveira, 893 - Barão Geraldo, Campinas -
SP. Tel.: (19) 3289-9691/3289-8507/3289-4475.
Atendimento pelo SUS.

� Hospital de Clínicas da UNICAMP
Rua Vital Brasil, 251 - Cidade Universitária, Campinas - SP.
Tel.: (19) 3521-2121.

� Centro Médico Campinas
Rua Dr. Edilberto Luiz Pereira da Silva, 929 - Cidade Uni-
versitária, Campinas - SP. Tel.: (19) 3789-5300.
Atendimento pelos seguintes convênios: Unimed Campinas,
ABET, Afresp, Amil, Amil - Linha Medial, Ash, Bradesco
Saúde, Cabesp, Caixa Camara Municipal, Camprev, Care
Plus, Cassi, Coopus, Fundação Cesp, Gama, Itaú Seguros,
Marítima Seguros, Mediservice, Multmed, Notre Dame Se-
guro Saúde, Omint, Petrobras, Porto Seguro, Sabesprev,
Saúde Caixa, Unafisco, SulAmérica.

DROGARIAS E FARMÁCIAS DE MANIPU-
LAÇÃO
� Drogaria Farmais – Av. Santa Isabel, 183 - Barão

Geraldo, Campinas - SP. Tel.: 3289-1045;
� Droga Raia – Av. Albino J. B. de Oliveira, 1060 - Barão

Geraldo, Campinas - SP. Tel.: 3289-0169;
� Drogaria Vitória – R. Dr. Ruberlei Boareto da Silva,

1015 - Cidade Universitária, Campinas - SP (pertinho da
Unicamp). Tel.: 3289-9926;

� Botica da Terra – Av. Santa Isabel, 15 - Barão Ge-
raldo, Campinas - SP. Tel.: 3289-9422/3289-0462.
WhatsApp: (19) 98859-1998;

� Magis Pharma – Av. Santa Isabel, 284 - Barão Geraldo,
Campinas - SP. Tel.: 3289-2319/3289-1923. WhatsApp:
(19) 98230-3200.

LINHAS DE ÔNIBUS

CIRCULAR INTERNO

O Circular é uma linha de ônibus gratuita que circula por
toda a área do campus, desde o Ciclo Básico, até a área mé-
dica. É muito útil para chegar em lugares longes do IEL, como
o CECOM, HC, Museu de Ciências, etc. Através do aplicativo
UNICAMP Serviços, é possível ver os horários que o ônibus pas-
sará no ponto de cada Instituto/Faculdade.



Há também nos pontos um cartaz com o horário que passará
o ônibus e um mapa mostrando o trajeto. Existem duas linhas
que fazem percursos diferentes.

Mas não confie tanto assim nos horários dos cartazes nos
pontos de ônibus porque são apenas uma média. O aplicativo
da UNICAMP está atualizado e é possível ver os horários com
mais precisão, porém o noturno é meio falho.

EMDEC
INFORME-SE SOBRE OS PASSES ESTUDANTIS! Nenhum
ponto de embarque ou terminal de Campinas aceita pagamento
em dinheiro direto no ônibus.

� 210 – Terminal Campo Grande/Terminal Barão Geraldo via
Shop. D. Pedro;

� 210.1 – Shopping Parque D. Pedro via Parque Alto Taquaral;
� 300 – San Conrado/Terminal Barão Geraldo via Sousas, Gal-

leria Shop., Carrefour D. Pedro e Shop. Pq. D. Pedro;
� 329 – Terminal Barão Geraldo/Estação Cidade Judiciária via

Hospital das Clínicas, PUCC I e Shopping Pq. D. Pedro;
� 329.1 – Terminal Barão Geraldo/Estação Cidade Judiciária

via Hospital das Clínicas e Shopping Pq. D. Pedro;
� 330 – FEF - Corredor Central até Terminal Central;
� 331 – Terminal Barão Geraldo - Rodoviária (ponto externo);
� 332 – Hospital das Clínicas - Rodoviária via Chácara Prima-

vera;
� 333 – Terminal Barão Geraldo - Corredor Central até Termi-

nal Central;
� 336 – Terminal Barão Geraldo - Hospital de Clínicas;
� 337 – Terminal Barão Geraldo - UNICAMP até FACAMP;
� 338 – Terminal Barão Geraldo/Shopping Iguatemi via Shop-

ping Pq. D. Pedro.

APLICATIVOS DE MOBILIDADE
Disponíveis para Android e iOS: Uber, Cabify, 99POP, Fe-

mitaxi, BlaBlaCar. Não se esqueça de sempre procurar códigos
de desconto para corridas no Cabify e 99POP, principalmente.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
� Se você não for da região de Campinas e quiser fazer uma li-

gação, não se esqueça de colocar o DDD 19 antes do número
de telefone.

� Sobre os ônibus... Os ônibus em Campinas não acei-
tam mais dinheiro, agora você só poderá pagar utilizando

um bilhete com um QR Code ou o Bilhete Único. Os tickets
com QR Code podem ser comprados no terminal de Barão
e em lojas credenciadas, como a Lotérica Universitária (Rua
Roxo Moreira, 1816); na papelaria Risque e Rabisque Pa-
pel CIA (Rua Benedito Alves Aranha, 29); e na Banca do
Amaral (Av. Santa Isabel, 404).
Outra forma é baixando o aplicativo Transurc Smart que
gera um QR Code virtual que pode ser utilizado da mesma
forma. Infelizmente a única forma de pagamento da recarga
no aplicativo é com cartão de crédito. Por fim, você pode
solicitar um Bilhete Único para fins de praticidade se você
usar muito do transporte público.
Lembrando que estão indicados os sentidos de ida dos ônibus,
mas eles fazem o mesmo trajeto na volta, apenas invertendo
o ponto final e o inicial. No site da EMDEC é possível checar
mudança nos itinerários e as demais linhas de ônibus. Indi-
cação: os aplicativos Moovit e CittaMobi ajudam MUITO
para se localizar. Indicam até quantos pontos faltam para o
destino final.

� Sobre os táxis... Tel.: (19) 3289-3300. Além disso, o apli-
cativo 99Taxis também é muito útil.

Siglas importantes

� DAC – Diretoria Acadêmica;
� SAE – Serviço de Apoio ao Estudante;
� GDE – Sistema que auxilia os alunos na vida acadêmica (fu-

turamente, disponibilizaremos um tutorial explicando como
o programa funciona);

� CB – Ciclo Básico;
� PB – Pavilhão Básico (também conhecido como “CB II”);
� PAD – Programa de Apoio Didático;
� PED – Programa de Estágio Docente;
� SBU – Sistema Bibliotecas da UNICAMP.

Prazos limites de defesa/qualificação

� Divulgação Científica: mestrado – 12 (mínimo) a 30 (má-
ximo) meses;

� Linguística: mestrado – 12 (mínimo) a 30 (máximo) meses;
doutorado – 24 a 54 meses;

� Teoria e História Literária: mestrado – 12 a 36 meses; dou-
torado – 24 a 54 meses;

� Linguística Aplicada: mestrado – 12 a 30 meses; doutorado
– 24 a 48 meses.


	O INSTITUTO
	CENTRO ACADÃ−MICO DE LINGUAGEM
	A LIGA DAS HUMANAS
	ODISSEIA CONSULTORIA
	REVISTA ARCÃ†DIA
	EVENTOS ACADÃ−MICOS
	SELLL
	SETA

	SISTEMAS DE BOLSAS E AUXÃ“LIOS ACADÃ−MICOS
	SAE – BOLSAS
	Resultados

	BIBLIOTECA
	ARMÃ†RIOS
	CONSU
	CCG
	CCPG
	ELEIÃ⁄ÃŁES DA REITORIA
	DCE
	LABJOR
	CECOM & SAPPE
	RESTAURANTES UNIVERSITÃ†RIOS
	CANTINAS
	BATEU AQUELA FOME?
	BARES
	SUPERMERCADOS
	MORAR EM BARÃ…O
	Moras e Bolsa AuxÃ�lio Moradia
	RepÃºblicas
	Pensionatos
	Como achar?

	Kitnets
	ImobiliÃ¡rias

	HOSPITAIS
	DROGARIAS E FARMÃ†CIAS DE MANIPULAÃ⁄Ã…O
	LINHAS DE ÃﬂNIBUS
	CIRCULAR INTERNO
	EMDEC

	APLICATIVOS DE MOBILIDADE
	INFORMAÃ⁄ÃŁES ADICIONAIS
	Siglas importantes
	Prazos limites de defesa/qualificaÃ§Ã£o



