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Por isso, preparamos este manuIEL com um montão de informações úteis para a sua
adaptação à universidade. Especialmente na edição deste ano, nosso manuIEL será
dividido em duas partes: (1) orientações e dicas sobre o Ensino Remoto, já que pelo
menos o 1º semestre será realizado inteiramente online devido à pandemia (     ) ; 
(2) questões institucionais e vida universitária em Barão Geraldo, que esperamos 
ser muito bem vivenciada com a volta das aulas presenciais (     ) !

O período letivo na Unicamp começa dia 15 de março e 
a partir dessa data já serão iniciadas as atividades da 
CALourada! Estamos preparando vários eventos para que 
vocês se sintam acolhidos, mesmo que virtualmente! 
Começar a faculdade no meio dessa loucura e de 
maneira totalmente remota pode assustar, mas 
lembre-se de que nós, veteranes, estamos
disponíveis para ajudar no que for preciso. 
Não hesite em falar com a gente!

Atenciosamente, 
Gestão Pagu do CAL (2021)

CENTRO ACADÊMICO DA LINGUAGEM (CAL) — INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM (IEL) 
 

ManuIEL

Parabéns, agora você é ingressante em um curso no IEL! 

Quer acompanhar a programação da CALourada 2021? Entre nos 
nossos grupos do Facebook: IEL e Ingressantes IEL Unicamp 2021

https://www.facebook.com/groups/ielunicamp
https://www.facebook.com/groups/452847692504321


O Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) existe desde 1977. Antes disso, o curso
de Linguística, criado em 1968, se localizava no IFCH. Com foco inicial em estudos
linguísticos, o IEL foi sede do primeiro Departamento de Linguística do Brasil e, em
seguida, testemunhou a criação dos departamentos de Teoria Literária e Linguística
Aplicada, em 1982, sob direção do Prof. Dr. Antonio Candido. Desde então, houve
mudanças e reformulações no funcionamento do Instituto e dos cursos. Passamos a
receber estudantes de fonoaudiologia em disciplinas como Fonética e Fonologia,

obtivemos diversas mudanças nos catálogos dos cursos e presenciamos alterações no
espaço físico do IEL. Além disso, 2019 foi o primeiro ano das cotas raciais e do

Vestibular Indígena na Unicamp. 

O IEL é composto por três departamentos: o de Linguística (DL), o de Linguística
Aplicada (DLA) e o de Teoria Literária (DTL). Ao longo do semestre ocorrem as
Reuniões de Departamento, onde são discutidas questões relativas a mudanças

curriculares, contratação de professores, programas de pós-graduação, eventos, etc.
Estudantes, tanto de graduação como de pós, têm direito à representação nesses

espaços por meio dos Representantes Discentes (RDs). 

Também há Reuniões de Congregação, de Comissões de Curso e de Comissões
de cada programa de pós-graduação, que são abertas para a comunidade, porém

somente os RDs possuem poder de voto. Além disso, acontecem as Reuniões de
Avaliação de Curso todos os semestres, onde estudantes levam suas reivindicações 

e apontamentos sobre seus cursos. 

Durante o período presencial, aconteciam eventos (palestras, mesas de discussões,
exibição de filmes, shows e demais apresentações culturais) em diversos espaços do
Instituto, como no Centro Cultural (Centro Cultural do IEL - Unicamp | Facebook), 

na arcádia, no auditório e no Anfiteatro. 

Apesar das dificuldades desse momento, as Coordenações estão elaborando
eventos e o Centro Acadêmico (CAL) também, então fiquem ligados (     )!

O INSTITUTO

SITE: WWW.IEL.UNICAMP.BR/PÁGINA NO FACEBOOK

https://www.facebook.com/centroculturaldoiel
https://www.iel.unicamp.br/
https://www.facebook.com/ielunicampoficial


O Centro Acadêmico da Linguagem (CAL) é a entidade representativa
de estudantes de graduação e pós-graduação do IEL. Uma das principais
funções do Centro Acadêmico é garantir a comunicação entre a comunidade
discente e os demais setores do instituto, para que possamos avançar nas
discussões sobre as demandas estudantis. Atualmente, a gestão do CAL é 
a Chapa Pagu, em homenagem à escritora Patrícia Galvão.

No IEL, a gente conta com uma sede, que funciona como um espaço de
convivência. Mas, com o isolamento e as atividades do instituto
acontecendo de forma remota, precisamos nos adaptar e criar outras
formas de interação entre estudantes. Fé no pai que com a vacina a gente
vai poder voltar a pintar vocês e as paredes do CAL!

Acesse nosso site: www.cal.iel.unicamp.br

Contate a gente pelo e-mail:
cal.unicamp@gmail.com 

Acompanhe a gente no Facebook:
www.facebook.com/CAL.Unicamp/
www.facebook.com/pagudocal 

Acompanhe a gente também pelo 
Instagram: 
@cal.unicamp

CENTRO ACADÊMICO 
DA LINGUAGEM

http://www.cal.iel.unicamp.br/
http://www.facebook.com/CAL.Unicamp/
https://www.facebook.com/pagudocal
https://www.facebook.com/pagudocal
https://www.instagram.com/cal.unicamp/


Como já foi falado, o ano letivo se iniciará de forma remota. A gente queria ter aula presencial?
SIM! Pelo AMOR de Deus, ninguém estudou tanto pra ter aula por tela. Mas calma, logo a gente
vai poder correr pelos belos e verdejantes campos da Unicamp e do IEL. Por ora, estamos em
aulas remotas, um sistema pouco inclusivo que traz muitas dificuldades ao processo de
aprendizagem e, sem contar, que tudo isso em meio a uma pandemia. Por isso, é importante 
que a gente compreenda que o ritmo do semestre será diferente e terá dificuldades. Pensando
nisso, reunimos algumas dicas aqui no ManuIEL para vocês!

No IEL, as aulas remotas são realizadas tanto de forma síncrona (aulas ao vivo) quanto
assíncrona (aulas gravadas e posteriormente disponibilizadas); a escolha de como elas serão
realizadas depende de quem vai ministrar a disciplina. Alguns estão gravando as aulas ou
podcasts e disponibilizando para estudantes, outros estão lecionando por meio de plataformas,
como Google Meet ou Zoom. Mas sem crise! Tudo isso será avisado e explicado de antemão pela
equipe docente para ninguém ficar perdido. Mas como vão me achar? Caro gafanhoto, ao se
tornar aluno da Unicamp, você ganha um e-mail institucional! Isso vai ocorrer no dia de sua
matrícula e o e-mail levará um dia para ser ativado, então fique de olho! 

E N S I N O  
R E M O T O

Além disso, também estão sendo usadas plataformas como o Google
Classroom e o Moodle (qual dos dois também fica a cargo de quem
ministra a aula). Ambos contém as disciplinas do semestre que você está
cursando; ali serão postadas aulas, textos a serem lidos, atividades e etc. 
A Unicamp preparou alguns tutoriais explicando como usá-los e, além disso,
o CAL fará um encontro com os ingressantes para falar sobre as
plataformas de ensino online, tirar dúvidas sobre elas e orientar!



                                                    As aulas online realizadas sincronicamente têm algumas   
                                                    regrinhas de “etiqueta” a fim de criar um ambiente mais 
                                                     agradável. Não é nada demais, mas o ideal é que, ao entrar 
                                                      na sala, todes fiquem com os microfones desligados, e  
                                                         liguem se forem falar. Ouvir ruídos ou alguém almoçando  
                                                            (ou brigando! uma possibilidade sempre divertida) não  
                                                               é a melhor experiência e pode atrapalhar na concen-  
                                                                tração. Ligar as câmeras é opcional, mas incentiva-
                                                                   mos para que quem está dando aula não sinta que 
                                                                      está falando sozinho. Além disso, a regra mais
importante é que se entre com o e-mail institucional na sala para evitar que pessoas (às
vezes grupos organizados e mal-intencionados) fora da Unicamp apareçam de penetra. 

Na faculdade a forma como estudamos precisa ser adaptada ao ensino superior e ela se altera
ainda mais devido ao contexto de ensino remoto. É preciso ter mais cuidado e organização 
para que ninguém se perca e consiga aproveitar as aulas. Pensando nisso, reunimos aqui
algumas dicas que poderão ajudá-los com o EaD:

  
1. A Unicamp fez alguns tutoriais e vídeos explicativos sobre o ensino remoto e as plataformas
digitais de ensino: 
> https://www.ea2.unicamp.br/ensino-digital-2/ 
> https://www.youtube.com/watch?v=lL7mATBsMo4&t=68s (o vídeo tem apenas 4 minutos e
explica as principais ferramentas que são utilizadas na Unicamp para o EaD)
2. Evite assistir às aulas deitado, a chance de você dormir é grande, por mais que a aula esteja
interessante. Tente estudar em um local apropriado, em uma mesa, sentado. Pelo AMOR de
Deus não destrua suas costas!
 3. Em casa, com várias distrações, pode ser mais difícil estabelecer um ritmo de estudo. Por
isso, a partir da sua grade de disciplinas, tente separar um horário no dia/semana para estudar,
ler os textos e fazer atividades. 
4. Tente fazer fichamentos dos textos que você leu! Vai ajudar muito, pois, ao longo do
semestre são muitas leituras. 
5. Um aplicativo muito importante é o Agenda Google, pois a orientação dada aos professores é
que se envie o link das aulas por meio dele.

https://www.ea2.unicamp.br/ensino-digital-2/
https://www.ea2.unicamp.br/ensino-digital-2/
https://www.ea2.unicamp.br/ensino-digital-2/
https://www.youtube.com/watch?v=lL7mATBsMo4&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=lL7mATBsMo4&t=68s


Notion: Notion – The all-in-one workspace for your notes, tasks, wikis, and databases.

Todoist: Todoist: a to do list para organizar vida e trabalho

oTranscribe: oTranscribe

Drive para Desktop: Download - Google Drive

Trello: Trello

Miro: An Online Visual Collaboration Platform for Teamwork | Miro

     6. Além disso, listamos alguns aplicativos e sites que podem ajudar nos estudos: 

       Serve para fazer fichamentos, anotações de aulas, organizar tarefas, etc. Tem conta acadêmica.

       Serve para organizar tarefas

      Serve para ouvir podcasts, aumentar ou diminuir a velocidade, fazer transcrições e anotações.

      Tudo que você salva no computador vai automaticamente para o Drive.

      Serve para organizar tarefas (dá para usar em grupo)

       Serve para fazer mapas mentais (e as árvores de gramática)

Apesar de todas essas orientações, sabemos que o ensino remoto pode ser bastante excludente.
Nem todos os estudantes têm um espaço propício para estudo ou equipamentos, como internet
rápida, computador e/ou celular. Caso você esteja enfrentando esses problemas, entre em
contato com o CAL! Tentaremos ajudar ao máximo. Além disso, a própria Unicamp estava
oferecendo chips e computadores a quem estivesse precisando, entre em contato pelo e-mail: 
> prg.corona@reitoria.unicamp.br 

Ainda está preocupado? RESPIRA! O IEL está
preparando um programa de Mentoria, em
que alunes veteranes irão atuar como
mentores de alunes que ingressaram em
2020 e 2021, ajudando, tirando dúvidas, etc.
Isso tudo será explicado pelas coordenações
de cursos. 

Chegamos ao fim da seção sobre EaD. Mas
continue lendo! As próximas páginas vão falar
mais sobre o IEL, Unicamp e vida universitária
no geral.

https://www.notion.so/
https://todoist.com/pt-BR
https://otranscribe.com/
https://www.google.com/intl/pt-BR/drive/download/
https://trello.com/pt-BR
https://miro.com/
mailto:prg.corona@reitoria.unicamp.br
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A Odisseia Consultoria, empresa júnior do IEL, foi fundada em 2015, com o
propósito de desenvolver, na prática, os conteúdos adquiridos nos cursos de
graduação em Estudos Literários, Letras e Linguística, por meio da realização de
projetos de revisão de texto, leitura crítica, preparação textual e coaching literário e
consequentemente, tornar o Brasil um país mais empreendedor.

A Odisseia existe 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 empresas juniores, segundo um levantamento da Brasil Júnior. É
importante ressaltar que as empresas juniores são associações civis sem fins
lucrativos, formadas e geridas exclusivamente por alunos de graduação.

Sabendo disso, a Odisseia proporciona para seus integrantes, além do aprendizado
prático através de projetos, o desenvolvimento 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 assessores, que são estudantes do instituto que ingressam na EJ
através 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 abriremos o processo seletivo do primeiro semestre e aguardamos
ansiosamente para conhecer os nossos novos membros.

Para qualquer esclarecimento, não hesitem em nos procurar pela página do
Facebook (Odisseia Consultoria), pelo e-mail contato@odisseiaconsultoria.com ou
conversar com alguma de nossas diretoras: Gabriela Arantes (Linguística 020);
Gabrielle Teixeira (Letras Noturno 019); Maria Eduarda Araújo (Letras Diruno 019);
Mariana Soares (Letras Diurno 019); Nathalia Teixeira (Letras Noturno 019). 

https://www.facebook.com/odisseiaconsultoria


A Arcádia é uma revista de literatura e crítica literária de
estudantes dos Estudos Literários, Letras e Linguística do IEL! A

gente pode colaborar submetendo textos literários, análises,
resenhas, artigos acadêmicos, ensaios ou ajudando a criar a

revista! Como? Se matriculando na disciplina TL268-A
(editoração), ministrada pelo professor Jefferson Cano ou

enviando seu material para o email arcadia@iel.unicamp.br. 
Você pode encontrar a revista e mais informações 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 veterane. 

Sejam bem-vindes e colem junto! 

mailto:arcadia@iel.unicamp.br
https://www.iel.unicamp.br/br/content/arc%C3%A1dia-revista-de-literatura-e-cr%C3%ADtica-liter%C3%A1ria-0


A Liga das Humanas da UNICAMP surgiu no final de 2009 com o objetivo de
reunir alunes 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 (Faculdade de Educação), o IEL (Instituto de
Estudos da Linguagem) e o IFCH (Instituto de Filosofia e Ciências Humanas) - o
único que possui uma Atlética. 

O objetivo principal da Liga é garantir a integração destas unidades através dos
esportes coletivos (basquete, vôlei, futsal, handebol e futebol), e-sports (CS e
LoL), Xadrez e Tênis de mesa, e, por isso, oferecemos treinos durante a semana
para estudantes por nós representades. Durante esse período de pandemia os
treinos não estão acontecendo presencialmente, mas algumas modalidades fazem
encontros online. Pedimos aquela contribuição mensal simbólica para cobrir os
gastos com treinadores, mas não se preocupe se não puder pagar! Aqui, nós
entendemos sua situação e te acolhemos com todo o amor no time!

O mascote da LHU é o BufaLHU, que junto com a Maria
Zebrilda, formam a dupla mais carismática da Unicamp:
para participar, é só colar nas reuniões, 
em nossos treinos e levar consigo 
muita dedicação, ousadia e alegria. 
Lembrando que nosso motor é promover 
a diversão/integração, portanto não se 
acanhe… não precisa ser “ATLETA” para 
poder fazer parte da LHU. 

Fique de olho nas redes sociais do BufaLHU 
para saber os horários do treino, atividades, 
integras e produtos!  Instagram — Facebook

A  L I G A  D A S  H U M A N A S  ( L H U )

https://www.instagram.com/lhu.unicamp/
https://www.facebook.com/ligadashumanas/


A Liga das Atléticas da Unicamp (LAU) possui 32 atléticas e 2 centros
acadêmicos filiados à entidade. Além disso, é responsável por promover o esporte
e integração para toda universidade, além de desenvolver ações de cunho social
e buscar criar identidade universitária. 

Dessa forma, a LAU é responsável por gerenciar as Seleções Unicamp, equipes
esportivas constituídas por atletas de qualquer curso da Unicamp, ao todo são 21
seleções que disputam os campeonatos universitários oficiais da FUPE e CBDU. 

Além disso, a Liga promove as Calouríadas e Olimpíadas, torneios internos
entre todas as atléticas da Unicamp, sendo as Calouríadas voltada para partici-
pação exclusiva dos ingressantes.

A  L I G A  D A S  A T L É T I C A S  ( L A U )

SIGA AS REDES E CONHEÇA MAIS SOBRE A LAU!

FACEBOOK: LIGA DAS ATLÉTICAS UNICAMP 
INSTAGRAM: @LIGA UNICAMP

https://www.facebook.com/ligaunicamp/
https://www.instagram.com/ligaunicamp/


Bibliotecas

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  , máquinas de scanner, entre outros serviços bastante
úteis para a vida acadêmica — mas que infelizmente não estão disponíveis
na pandemia. Todo o acervo da universidade compõe um mesmo sistema — o
Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU) — e pode ser acessado
através do site  http://acervus.unicamp.br/,  em qualquer um dos computado-
res dentro das bibliotecas e por aplicativos (SophiA Biblioteca e Unicamp
Serviços).
 
Os materiais presentes no acervo, em quais bibliotecas encontrá-los e sua
disponibilidade para empréstimos também podem 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 
em quais bibliotecas 
esses se localizam 
e se estão disponíveis 
para consulta e/ou 
empréstimos; anote 
o número de 
chamada para 
identificar o 
material nas 
prateleiras 
das bibliotecas.

http://acervus.unicamp.br/
http://acervus.unicamp.br/


Cadastrado(a), você 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 respectivas 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 (descendo uma das ruas laterais ao IEL), 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 máquina 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 confortáveis; 
— a Biblioteca Central (BCCL ou BC, como é mais conhecida), logo ao lado do RU;
— a da FE (Faculdade de Educação), com uma área de estudos ao ar livre bem fofa.

As bibliotecas não estão abertas e apenas algumas funcionam de acordo com a Fase
decretada pela Prefeitura de Campinas. Para efetuar o cadastro e emprestar livros
na Biblioteca do IEL, é necessário um agendamento feito pelo email
biblos@iel.unicamp.br, porém, com o decreto de Fase Vermelha, os agendamentos
e devoluções ficam suspensos. 

Portanto é recomendado se atentar ao Facebook dela e das outras bibliotecas, onde
é indicado quando estão funcionando e maneiras de acessar os livros digitalmente:

BIBLIOTECA CENTRAL: https://www.facebook.com/BibliotecaCentralCesarLattes/
BIBLIOTECA ANTONIO CANDIDO: https://www.facebook.com/bibliotecaiel/

https://www.facebook.com/BibliotecaCentralCesarLattes/
https://www.facebook.com/bibliotecaiel/


EVENTOS 

ACADÊMICOS

Em 2020, por conta da pandemia, os eventos acadêmicos 
não ocorreram. Ainda não sabemos se eles serão 

organizados de forma remota este ano.





A Semana de Estudos Literários, Letras e Linguística – SELLL é um evento
acadêmico-cultural que acontece no IEL anualmente e tem como objetivo

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 Instituto. Realizado desde 1985, sua importância vem crescendo
enquanto espaço para debate de temas 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 ministrados por

convidados de grupos de estudos e centros de pesquisas de dentro e fora do
IEL, cuja atuação acadêmica, profissional e/ou social contribui 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; apresentações

artísticas; encontros com autores; etc.
 

Em meio ao cenário político e social atual, falar de linguagem e de literatura
apresenta-se como ferramenta de resistência para subverter os discursos

vigentes e as retóricas falaciosas. 
 

A SELL, o SePeG (Seminário de Pesquisas da Graduação; informe-se sobre
o SePeG no site do IEL) e o SETA acontecem todos na mesma semana: a

semana acadêmica do IEL. Nesta semana, os alunos são liberados das aulas
para poderem participar das atividades no instituto.

 
Edições anteriores: https://www2.iel.unicamp.br/selll/

https://www2.iel.unicamp.br/selll/


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/Linguagem. Sua principal proposta é criar

um ambiente em que jovens pesquisadores, de qualquer universidade, possam
apresentar suas pesquisas e debatê-las com seus colegas e professores convidados.

O SETA proporciona aos acadêmicos em formação 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. 
 

Essa discussão é fundamental, pois a partir dela os acadêmicos receberão várias
dicas, sugestões e ideias que poderão aprimorar o trabalho que estão

desenvolvendo, bem como fomentar discussões futuras e estreitar laços
acadêmicos e profissionais. O espaço proposto pelo SETA propicia a estes
pesquisadores 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 “qualificação” dos trabalhos 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
regularmente matriculados em cursos/programas de pós-graduação stricto sensu

de universidades brasileiras e/ou internacionais.
 

Site: http://www2.iel.unicamp.br/seta/
 

http://www2.iel.unicamp.br/seta/


SISTEMA DE BOLSAS E
AUXÍLIOS ACADÊMICOS

A pesquisa na Universidade Pública é f inanciada através de
agências de fomento vinculadas aos governos federal e

estadual .  Dessas,  as mais importantes,  na UNICAMP, são:  a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

(CAPES ) ,  l igada ao Ministério da Educação; o Conselho
Nacional de Pesquisa (CNPq ) ,  l igado ao Ministério da Ciência,

Tecnologia e Inovação; e o Fundo de Apoio à Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP ) ,  l igado à Secretaria de

Desenvolvimento Econômico,  Ciência,  Tecnologia e Inovação
do Estado de São Paulo.

 
 Alunes de graduação e pós-

graduação podem se candidatar
e concorrer a algumas bolsas
para f inanciar seus trabalhos 
de pesquisa  e iniciação 
à docência .

Desde que foi  aprovada a
Emenda Constitucional 95
(a ¨PEC da morte¨) em
dezembro de 2016, que 
congela por 20 anos os
investimentos em Saúde,
Educação e Cultura,  esses
financiamentos sofrem o risco
constante de serem cortados.



Graduação
       — PIBIC: Alunes da graduação podem buscar professores dispostos à orientação em um
projeto de Iniciação Científica, 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
divulgação científica promovidos pela Universidade. Assim, ao realizar uma pesquisa de
Iniciação Científica, podem se candidatar a uma bolsa PIBIC (Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Científica – CNPq). O valor 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$ 695,70, reajustado anualmente.

— PIBID: Alguns docentes têm projetos PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
à Docência – CAPES), normalmente ligados a projetos de ensino em escolas públicas da região,
ou com estudantes do ensino básico dentro da UNICAMP. O valor da bolsa é de R$400,00
mensais, sem reajuste desde 2013.

— Residência Pedagógica: Semelhante ao projeto PIBID, mas voltado para estudantes de
anos mais avançados na graduação (3º, 4º e 5º anos). O valor da bolsa é de R$400,00. 

— Auxílios do Programa: Estudantes têm direito a pedir verbas 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 cobre todas as despesas.

— Bolsas no exterior: há algumas possibilidades 
para quem queira fazer um estágio de estudos ou
 intercâmbio no exterior. Algumas vezes aparecem
 editais compartilhados pela secretaria na lista de
 e-mails. Você pode encontrar mais informações no 
site da DERI:
https://www.internationaloffice.unicamp.br

http://www.internationaloffice.unicamp.br/


      Ingressantes nos programas de mestrado e doutorado do IEL, em Linguística,
Linguística Aplicada, Teoria e História Literária e Divulgação Científica e Cultural 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 estudante interessado deve se
candidatar a uma bolsa, junto a quem o orientar, 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: https://www.cal.iel.unicamp.br/?p=562.

— Auxílios do Programa: estudantes 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 Secretaria da Pós-graduação.

— Iniciação à Docência: pós-graduandes também podem buscar professores para fazer
estágios de docência nas disciplinas oferecidas à graduação, concorrendo a bolsas oferecidas
pela UNICAMP através do Programa de Estágio Docente (PED).

— Pesquisas no exterior e doutorado-sanduíche: Há
diversas possibilidades para estudantes de pós-graduação
fazerem 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. Bolsistas da FAPESP podem pedir
uma Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE).

Pós-graduação

http://www.cal.iel.unicamp.br/?p=562


BAS (Bolsa Auxílio-Social): BAS (Bolsa Auxílio-Social) (unicamp.br)
BAS-IC (Bolsa Auxílio Social - Incentivo Complementar): BAS-IC (Bolsa Auxílio Social -
Incentivo Complementar) (unicamp.br)
 BAT (Bolsa Auxílio Transporte):  BAT (Bolsa Auxílio Transporte) (unicamp.br)
BAEF (Bolsa Auxílio Estudo e Formação): BAEF (Bolsa Auxílio Estudo e Formação)
(unicamp.br)
Bolsa Emergência: Bolsa Emergência (unicamp.br)
Bolsa Auxílio Moradia: Bolsa Auxilio Moradia (unicamp.br)
PME - Programa de Moradia Estudantil: PME - Programa de Moradia Estudantil
(unicamp.br)
Bolsa Auxilio Instalação: Bolsa Auxilio Instalação (unicamp.br)

     Sabemos que nem todos têm condição de arcar com os custos de vida da região, e para
esses casos existe o SAE (Serviço de Apoio ao Estudante), que oferece auxílio a estudantes
mediante um processo seletivo.  As Bolsas-Auxílio são destinadas a estudantes de graduação e
pós-graduação da Unicamp que apresentem e comprovem dificuldades financeiras para
garantir sua permanência na universidade. Esse auxílio visa a permanência do estudante na
universidade, principalmente daqueles que precisam de um suporte financeiro e que, por conta
das atividades acadêmicas, possuem horários limitados.

Há vários tipos de bolsas:

Quem se interessar deve ficar de olho na
divulgação do calendário para as inscrições no
Programa de Bolsas do SAE e na seleção dos
inscritos, ambos divulgados no próprio site. Para
se inscrever, os estudantes deverão preencher e
imprimir o formulário disponibilizado no site do
SAE, assiná-lo e entregá-lo no Serviço Social
deste departamento, juntamente com a
documentação exigida.

Bolsas sociais

https://www.sae.unicamp.br/servicosocial/bolsa-auxilio-social
https://www.sae.unicamp.br/servicosocial/bolsa-auxilio-social-iniciacao-cientifica
https://www.sae.unicamp.br/servicosocial/bolsa-alimentacao-e-transporte
https://www.sae.unicamp.br/servicosocial/bolsa-auxilio-estudo-e-formacao
https://www.sae.unicamp.br/servicosocial/bolsa-emergencia
https://www.sae.unicamp.br/servicosocial/bolsa-moradia
https://www.sae.unicamp.br/servicosocial/pme-programa-de-moradia-estudantil
https://www.sae.unicamp.br/servicosocial/bolsa-auxilio-instalacao


      Consulte o calendário do processo seletivo em 2021: calendário (sae.unicamp.br).    
    Para participar do processo seletivo o estudante deve:

— Fazer a inscrição online no período de 16/03/2021 a 9/04/2021;
— 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 ).
     Obs.: como o prazo é apertado, recomendamos deixar os documentos mais ou menos
organizados para escanear. No SAE eles têm scanners para esse uso e há também
aplicativos de celular grátis que realizam a mesma função, como o CamScanner.
     
     Resultado:
— 03/05/2021 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 à bolsa através de critérios socioeconômicos. Se
você foi indeferido significa que foi desclassificado, mas poderá entrar com recurso.
Para estudantes que finalizaram o processo somente no período de recurso (que vai de
12/05 a 14/05), o resultado sairá em 12/05/2021. 
— A partir do dia 31/03 começam a sair as listas de contemplação — fique de olho para
assinar o termo de compromisso dentro do prazo.

Ainda está com dúvidas? Não se preocupe! O SAE fará plantões de dúvidas em salas
virtuais, confira o calendário para saber as datas e horários acessando o calendário 
(link acima) ou no site da Calourada: www.calourada.prg.unicamp.br/?fbclid=
IwAR3NLi_S7N7A63QrlIkikZ5LSZozr3etCZUTpTch5HowFj--DNi4VogMI1k 
(na aba "Permanência - Bolsas"). 

Bolsas sociais

http://sae.unicamp.br/servicosocial/index.php/calendario
http://sae.unicamp.br/servicosocial/index.php/calendario
https://calourada.prg.unicamp.br/?fbclid=IwAR3NLi_S7N7A63QrlIkikZ5LSZozr3etCZUTpTch5HowFj--DNi4VogMI1k
https://calourada.prg.unicamp.br/?fbclid=IwAR3NLi_S7N7A63QrlIkikZ5LSZozr3etCZUTpTch5HowFj--DNi4VogMI1k


Onde morar
Ainda não sabe onde vai morar? 

Não se desespere!
Reunimos informações sobre 

as opções disponíveis.



Para conseguir uma vaga oficial na “Moras” ou uma Bolsa Auxílio Moradia, é preciso participar do
processo seletivo do SAE. A seguir, explicamos brevemente essas duas opções.

A Moradia Estudantil da UNICAMP, também conhecida como "Moras", é constituída por um conjunto
de casas na Av. Santa Isabel, a uma distância de mais ou menos quarenta minutos a pé ou dez minutos
de ônibus da UNICAMP (o ônibus da Moradia faz esse trajeto de graça). Cada casa tem capacidade
para quatro pessoas oficialmente, mas acontece de hóspedes serem aceitos até saírem os resultados
do SAE; por isso, compensa entrar no grupo da Moradia no Facebook e/ou entrar em contato com
algum RD (representante discente) da Moras para obter mais detalhes a respeito disso.

A Bolsa Auxílio Moradia, por outro lado, é uma ajuda financeira 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 lá. Atualmente, tem o valor de R$ 428,76, o que dificilmente
cobre completamente um aluguel em Barão Geraldo.

Para mais informações, consulte o site do SAE:  Programa Moradia Estudantil / Bolsa Moradia

Repúblicas

Moras e Bolsa Auxílio Moradia

Repúblicas, carinhosamente apelidadas de "reps", são
casas alugadas por estudantes para viverem durante
sua época de faculdade, pagando baixos preços e
morando com outros estudantes. As grandes
vantagens de se morar em uma “rep” é o crescimento
pessoal e amadurecimento de moradores que,
convivendo juntos, acabam por fazer grandes
amizades e viver novas experiências. 

Em Barão Geraldo há a Associação de Repúblicas
da UNICAMP (ARU), a entidade que representa
várias repúblicas da universidade e que promove
atividades e campanhas de auxílio social para cuidar
dos assuntos que tangem as repúblicas. Caso haja
qualquer tipo de dúvida ou ajuda que você necessite,
a ARU estará mais que preparada para te socorrer. Facebook: Associação de Repúblicas da Unicamp

https://www.facebook.com/groups/amoramoras
https://www.sae.unicamp.br/servicosocial/pme-programa-de-moradia-estudantil
https://www.sae.unicamp.br/servicosocial/bolsa-moradia
https://www.facebook.com/republicasunicamp/


Pensionatos, assim como as “reps”, são casas onde estudantes moram juntos, muitas vezes
compartilhando o mesmo espaço. A diferença é que, ao invés de a casa ficar sob responsabilidade de
quem mora nela, ela é gerenciada por algum proprietário. Essa pessoa é quem cobrará os aluguéis,
cuidará da manutenção 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 encontrar vagas? Se liga no que você pode fazer para achar “reps”, pensionatos e outros
lugares para morar. No Facebook existem diversos grupos de procura e oferta de vagas em repúblicas
e pensionatos. Selecionamos três grupos para você já começar sua caça às casas:

— “Repúblicas - Unicamp”: Grupo com mais de 28.000 membros.
— “Repúblicas da UNICAMP”: O nome é parecido, mas é um grupo diferente do anterior!
— “Morar em Rep, Tô Querendo”: Esse é menos conhecido, mas tão bom quanto.

Kitnets

Pensionatos

Kitnets são apartamentos pequenos em que
moram uma ou duas pessoas, a depender do
tamanho do espaço. Grande parte das kitnets
em Barão Geraldo são mobiliadas e com as
contas de água, luz e Internet inclusas,
tornando-as uma opção mais cara.

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

A melhor forma de se encontrar vagas em
“kits”, além de procurar nos grupos de
Facebook acima, é contatando diretamente as
Imobiliárias em Barão Geraldo

https://www.facebook.com/groups/repsunicamp
https://www.facebook.com/groups/republicasdaunicamp
https://www.facebook.com/groups/144892788962253


Imobiliárias
Colocamos, aqui, uma listinha com as imobiliárias mais conhecidas para que você possa iniciar a
sua busca, caso queira uma kitnet ou um apartamento. Aconselhamos procurar por
recomendações das imobiliárias no grupo da Unicamp no Facebook.

- Imobiliária Cidade Universitária
Telefone: (19) 3289-3322 / (19) 3289-3323
Whatsapp: (19) 97410-5286
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 terem imóveis caros.

- Barão Housing Assessoria Imobiliária
Telefone: (19) 3289-4113
Whatsapp: (19) 3289-4113
Localização: Rua Tranquillo Prósperi, 383
Obs: Ótima avaliação a respeito do atendimento
e são rápidos para responder ligações. Em
relação às imobiliárias de Barão Geraldo, é uma
boa escolha.

- Carpe Diem Imóveis
Telefone: (19) 3579-5655
Whatsapp: (19) 98777-0000
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
Localização: Av. Santa Isabel, 750
Obs: Ótima imobiliária, com excelente atendimento,
mas possuem poucas kitnets. Recomendada para
alugar casas para montar repúblicas.

- Imobiliária Facility
Telefone: (19) 2514-1288
Whatsapp: (19) 95321-7715
Localização: Rua Amélio Bueno, 208 - Taquaral
Obs: Apesar de sua sede não ficar em Barão Geraldo,
existem kitnets e casas da imobiliária na Cidade
Universitária, com boas avaliações.

- Ávila e Ferraris Imóveis
Obs: Péssimas avaliações e muitos casos de
desonestidade e calote. Por isso nem incluímos mais
informações (rs).

- Líbano Imóveis
Telefone: (19) 3789-9999
Localização: Rua Benedito Alves Aranha, 270
Obs: Grande divergência de avaliações, uns dizem
que é muito boa, 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
Localização: Av. Doutor Romeu Tórtima, 344
Obs: Trabalho confuso e incompleto para atender às
necessidades dos moradores e muito desrespeitosos
com os clientes.

https://www.facebook.com/groups/GrupoUnicamp


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 apenas almoço e jantar, sendo que o RS é o único restaurante que
também oferece um cardápio vegetariano. O almoço e jantar custam 3 reais (ou
1 bandejada) e o café da manhã, 2 reais. Você tem acesso aos restaurantes com o seu
cartão universitário (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 nas 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 (próximo à reitoria) — almoço das 11h30
às 14h; jantar das 17h30 às 19h;
RS (próximo à 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!

RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS

Porém, com o isolamento social devido à pandemia do COVID-19, apenas o
RU permanece aberto para retirada de marmitas por bolsistas SAE, alunos do

projeto Força Tarefa-COVID-19 e servidores presenciais.



RESTAURANTESRESTAURANTES
EM BARÃOEM BARÃO

GERALDOGERALDO

  Ponto final (está no iFood, é o
queridinho e com promoções de
combos que incluem refri/suco,
batata e duas maravilhosas opções
de maionese): 3288-0204

  PizzaMais (tem uma pizza gigante
que dá fácil para oito pessoas e o
preço é bem firmeza!): 3289-2754

  Yakisobarão: 3289-6844 (está no
Rappi)

  Hot Dog Central: 3203-2652
(está no iFood, no Rappi e tem um
site para pedidos)

  Barão Lanches: 3249-0358

  Makis Place: 3367-3077 (está no
iFood e no Rappi)

  Chica da Pizza: 3249-0364 (está
no iFood e no Rappi)

  GUA.CO: 3365-2558 (está no
iFood)
 
  Raízes Zen: 3305-2667
(restaurante vegetariano e vegano;
está no iFood)

  De la Rua Mexican Burritos:
98123-6289 (está no iFood e no
Uber Eats) 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=de+la+rua+mexican+burritos#


O CECOM é um centro de saúde localizado dentro da UNICAMP 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, e é bem fácil chegar
lá utilizando o circular interno gratuito da  UNICAMP. Para agendar consultas, é preciso ficar
atento ao cronograma de abertura de agendas de cada especialidade, que pode ser
acessado por meio do link: https://www.cecom.unicamp.br/cronograma-de-abertura-das-
agendas/.

O SAPPE é a Assistência Psicológica e Psiquiátrica da UNICAMP que oferece um
atendimento gratuito para estudantes de graduação e pós-graduação. As solicitações
para cadastro, agendamento e orientações devem ser encaminhadas para o e-mail
sappeass@unicamp.br ou via Whatsapp (19) 99372-4506.

Devido à pandemia, os cronogramas estão mudando a cada mês, por isso,
para informações mais detalhadas sobre os atendimentos psicológicos
virtuais e presenciais, e os atendimentos psiquiátricos virtuais e
presenciais, acompanhe a página do SAPPE no Facebook.

O Pronto Atendimento 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.

  CECOM & SAPPE

Agendamento de consultas: devido à pandemia, os
agendamentos estão sendo feitos apenas por telefone nos
dias indicados pelo site www.cecom.unicamp.br/

A G E N D A M E N T O  D E

C O N S U L T A S

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

P R O N T O

A T E N D I M E N T O

A T E N D I M E N T O

O D O N T O L Ó G I C O

https://www.cecom.unicamp.br/cronograma-de-abertura-das-agendas/
https://www.cecom.unicamp.br/cronograma-de-abertura-das-agendas/
https://www.facebook.com/SAPPE-Unicamp-112906617163477
https://www.cecom.unicamp.br/


  COMO PROCEDER EM CASO DE

Os pacientes com sintomas sugestivos de COVID-19 (como febre, tosse seca,
cansaço, dor de garganta e falta de ar), são atendidos no Pronto Atendimento
do CECOM (Centro de Saúde da Comunidade). O CECOM disponibiliza, para
membros da comunidade Unicamp (docentes, estudantes e funcionários),
atendimento médico nas situações de agravo agudo à saúde (Pronto
Atendimento), sem necessidade de agendamento prévio.

O atendimento ocorre de segunda à sexta-feira das 7h00 às 17h30min,
priorizando-se pacientes com sintomas respiratórios. Aos finais de semana e
fora do horário de atendimento do CECOM, procure a Unidade de Emergência
Referenciada (UER) / Hospital de Clínicas – UNICAMP.

Ao chegar na recepção da Clínica Médica, retire uma senha, coloque a máscara
disponível no local e dirija-se imediatamente a um dos atendentes.

Para mais informações, não deixe de checar o site do CECOM, que conta com
todos os procedimentos a serem tomados em caso de suspeita de COVID-19:
https://www.cecom.unicamp.br/covid-19-coronavirus-informacoes-e- 
 esclarecimentos/#6

— Telefone de contato do CECOM: 3521-9020 / 3521-9021 / 3521-9029
— Endereços:

CECOM - R. Vital Brasil, 150 - Cidade Universitária, Campinas.
UER Hospital de Clínicas - R. Carlos Chagas, 18-362 - Cidade Universitária,
Campinas.

SUSPEITA DE COVID?

https://www.cecom.unicamp.br/covid-19-coronavirus-informacoes-e-esclarecimentos/#6
https://www.cecom.unicamp.br/covid-19-coronavirus-informacoes-e-esclarecimentos/#6
https://www.cecom.unicamp.br/covid-19-coronavirus-informacoes-e-esclarecimentos/#6


Centro de Saúde “Attílio Vincentin”:

Hospital das Clínicas da Unicamp: 

Centro Médico Campinas:

      Atendimento pelo SUS. 
      Av. Albino J. B. de Oliveira, 893 - Barão Geraldo, Campinas - SP
      Whatsapp: (19) 9-9801-0756  
      Telefones: (19) 3289-9691 / (19) 3289-8507 / (19) 3289-4475

      R. Vital Brasil, 251 - Cidade Universitária, Campinas - SP 
     Telefones: 3521-7530 /3521-2121

      R. Dr. Edilberto Luís Pereira da Silva, 929 - Cidade Universitária, Campinas   
      - SP. Atendimento pelos convênios: Unimed Campinas, ABET, Afresp, Amil, 
     Amil - Linha Medial, Ash, Bradesco Saúde, Cabresp, Caixa Camara Municipal, 
     Camprev, Care Plus, Cassi, Coopus, Fundação Cesp, Gama, Itaú Seguros,
     Marítima Seguros, Mediservice, Multmed, Notre Dame Seguro Saúde, Omint, 
     Petrobras, Porto Seguro, Sabesprev, Saúde Caixa, Unifisco e SulAmérica.
     O pronto-socorro funciona 24h. Telefone: 3789-5300.

  HOSPITAIS

  DROGARIAS
Drogaria Farmais – Av. Santa Isabel, 183 - Barão Geraldo, Campinas - SP.
Tel.: (19) 3289-1045; Whatsapp: (19) 99218-7893.
Droga Raia – Av. Albino J. B. de Oliveira, 1060 - Barão Geraldo, Campinas
- SP. Tel.: (19) 3289-0169 e (19) 97165-8706 (obs.: Fica aberta 24h).
Drogaria Vitória – R. Dr. Ruberlei Boareto da Silva, 1015 - Cidade
Universitária, Campinas - SP. Tel.: (19) 3289-9926 - (perto da Unicamp).
Botica da Terra – Av. Santa Isabel, 15 - Barão Geraldo, Campinas - SP.
Tel.: (19) 3289-9422/3289-0462. WhatsApp: (19) 98859-1998.
Magis Pharma – Av. Santa Isabel, 284 - Barão Geraldo, Campinas - SP.
Tel.: (19) 3289-2319. WhatsApp: (19) 98230-3200.



Uber, Cabify, 99POP, Femitaxi, BlaBlaCar.
 

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

 
Mas, cuidado! Sempre confira o nome do motorista e a placa
do carro antes de embarcar. Dependendo da situação, você
também pode avisar algum amigo quando iniciar e terminar

uma corrida.

DE MOBILIDADE 
Aplicativos

Disponíve is  para Android e  iOS:



O Circular é uma linha de ônibus gratuita que circula por toda a área do
campus, desde o Ciclo Básico até a área médica. É muito útil para
chegar em lugares longes do IEL, como o CECOM, o HC, o Museu de
Ciências, etc. Através do aplicativo UNICAMP Serviços ,  é possível ver
os horários que o ônibus passará 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, no
período noturno, ele é meio falho.

IMPORTANTE: A UNICAMP tem Wi-Fi
gratuito disponível 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 pergunte a um(a)
veterano(a) ou dê uma passada na
informática que eles configuram pra
você lá!

C I R C U L A R  I N T E R N O

"Professor, sua fala ta cortando"



LINHAS
DE ÔNIBUS

  INFORME-SE SOBRE OS PASSES ESTUDANTIS!

134 - Terminal Barão Geraldo/Terminal Ouro
Verde

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

210.1 - Shopping Parque D. Pedro via Parque
Alto Taquaral;

269 e 314 - Terminal Barão Geraldo/Terminal
PE. Anchieta

300 - San Conrado/Terminal Barão Geraldo
via Sousas, Galleria Shop., Carrefour D. Pedro

e Shop. Pq. D. Pedro;
329 - Terminal Barão Geraldo/Estação Cidade
Judiciária via Hospital das Clínicas, PUCC I e

Shop. Pq. D. Pedro;
329.1 - Terminal Barão Geraldo/Estação

Cidade Judiciária via Hospital das Clínicas e
Shopping Pq. D. Pedro;

134  - T. Barão Geraldo / Terminal Ouro Verde
210 - T. Barão Geraldo/Shopping D. Pedro

/Terminal Campo Grande

330 - FEF - Corredor Central até Terminal
Central;

331 - Terminal Barão Geraldo - Rodoviária
(ponto externo);

Atenção! Nenhum ponto de embarque ou terminal de Campinas
aceita pagamento em dinheiro direto no ônibus.



332 - Hospital das Clínicas - Rodoviária via
Chácara Primavera;

333 - Terminal Barão Geraldo - Corredor Central
até Terminal Central;

336 - Terminal Barão Geraldo - Hospital de
Clínicas;

337 - Terminal Barão Geraldo - UNICAMP até
FACAMP;

338 - Terminal Barão Geraldo/Shopping Iguatemi
via Shopping Pq. D. Pedro.

323 - T. B. G./Vila Holândia
323.1 - T. B. G./Vila Holândia

323.2 - T. B. G./Vila Holândia /B. Café /
Jardim do Sol

210.1 - T. Barão Geraldo/Shopping D. Pedro
/Terminal Campo Grande

269 - T. Barão Geraldo /Terminal PE. Anchieta
300 - T. Barão Geraldo/Terminal Sousas (San

Conrado)
314 - T. Barão Geraldo /Terminal Padre Anchieta

319 - T. Barão Geraldo /San Martin I
320 - T. Barão Geraldo/Real Parque II

321 - T. Barão Geraldo/Bosque das palmeiras
321.1 - T. Barão Geraldo/Bosque das palmeiras

322 - T. Barão Geraldo/Village
322.1 - T. Barão Geraldo/Village
322.2 - T. Barão Geraldo/Village
322.3 - T. Barão Geraldo/Village
322.4 - T. Barão Geraldo/Village

 

324 - T. Barão Geraldo/Real Parque
324.1 - T. Barão Geraldo/Real Parque
324.2 - T. Barão Geraldo/Real Parque
324.3 - T. Barão Geraldo/Real Parque
325 - T. Barão Geraldo/Vila Sta. Isabel

326 - T. Barão Geraldo/Vila Independência
327 - T. Barão Geraldo/Real Parque Indústrias

328 - T. Barão Geraldo /Guará
328.1 - T. Barão Geraldo /Guará

329 - T. Barão Geraldo/Cidade judiciária
331 - T. Barão Geraldo/Rodoviária

332 - T. Barão Geraldo/Hospital das
Clinicas/Rodoviária

332.1 - T. Barão Geraldo/Hospital das
Clinicas/Rodoviária

333 - T. Barão Geraldo/Rótula/Terminal Central
338 - T. Barão Geraldo/Shopping D. Pedro/Shop.

Iguatemi

MAIS LINHAS
DE ÔNIBUS



Os ônibus em Campinas não aceitam mais dinheiro. 
Você só embarca 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); 

a papelaria Risque e Rabisque Papel & CIA (Rua Benedito Alves Aranha, 29); 
e a Banca do Amaral (Av. Santa Isabel, 404). 

Você pode solicitar um Bilhete Único, para fins de praticidade, se você usar 
muito o transporte público. O Bilhete Único pode ser feito no Terminal de Barão,

apresentando seu RG. Outra forma é baixando o app 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.
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. 
Indicação: os aplicativos “Moovit” e "CittaMobi" ajudam MUITO para se localizar.

Indicam até quantos pontos faltam para o destino final.

Ainda sobre os ônibus...



O Diretório Central dos Estudantes (DCE) (Facebook) é a
entidade que representa todes estudantes de graduação da
UNICAMP — dos campi Limeira, Campinas e Piracicaba. O DCE
deve pautar, mobilizar e organizar a base dos estudantes na luta
por suas reivindicações e demandas por meio da atuação
conjunta com outras representações: DCEIn, CAs, APG, RDs,
coletivos e organizações. Ele também deve acompanhar a atuação
de outras entidades do Movimento Estudantil, como a União
Nacional dos Estudantes (UNE), a União Estadual dos
Estudantes (UEE) e DCEs de outras universidades. 

DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES

Manifestação estudantil, em 1968, contra a ditadura empresarial-militar (fonte: jornal da USP)

https://www.facebook.com/dceunicamp
https://jornal.usp.br/atualidades/colunista-relembra-setembrada-de-1966/


As Associações de Pós-Graduandos (APGs) estão organizadas na
Universidade, em Institutos e em Faculdades da Unicamp. As APGs
lutam pelas demandas e frentes que afetam a categoria e o
Movimento Estudantil de forma geral. Elas são muito importantes
para materializar a política do Movimento Nacional de Pós-
Graduando e organizar a luta em defesa dos nossos direitos,
aspirações e condições de trabalho. Na Unicamp, temos a APG
Central (Facebook), atualmente com a Gestão Lélia Gonzalez, e APGs
em alguns Institutos e faculdades. Nacionalmen-te, temos a
Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG).

Confira o quadro explicativo sobre as instâncias deliberativas da
Unicamp, produzido e divulgado pelo Facebook da APG Central: aqui.

ASSOCIAÇÃO DE PÓS-GRADUANDOS

https://www.facebook.com/apgunicamp
https://www.facebook.com/apgunicamp/photos/a.107931873910836/408404410530246


O Conselho Universitário (CONSU) é o órgão máximo de deliberação da
universidade. É para ele que as pautas discutidas nas Comissões de
Graduação e Pós-graduação são enviadas, discutidas e finalmente votadas. É
nele que são decididas questões orçamentárias, criações e exclusões de
cursos, alterações nos estatutos universitários, por exemplo. Foi no CONSU
que conquistamos, em 2017, junto da luta de anos do movimento estudantil
e do movimento negro, a aprovação de cotas étnico-raciais para os cursos
de graduação. Foi também no CONSU que foi aprovado, após um golpe
articulado pela reitoria de Marcelo Knobel, o aumento do valor do bandejão.

Sua composição atual é desigual, com docentes ocupando atualmente 70%
das cadeiras, e apenas 15% para funcionários e estudantes, o que faz dele
um espaço sem paridade. Isso quer dizer que estudantes e funcionários não
possuem a mesma quantidade de votos que docentes. 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO

A Reitoria é a entidade máxima que coordena as atividades da Unicamp e a
troca de gestão ocorre a cada quatro anos. Nos dias 10 e 11 de março
de 2021 foi realizada a consulta à comunidade universitária sobre as chapas
inscritas da forma como sempre ocorre esse processo. É feita uma votação
em que 70% do peso dos votos é designado à categoria de docentes e que
15% a estudantes e a funcionários técnico-administrativos.
Após essa votação, as três chapas mais votadas são selecionadas e enviadas
ao governador do estado que escolhe então a nova chapa para a reitoria,
sem que a mais votada seja necessariamente escolhida. 

CONSULTA DA REITORIA



Comissão Central de Graduação (CCG), um órgão auxiliar do CONSU. Ela é
responsável por lidar com os assuntos da graduação, assim como assuntos
administrativos (composição de professores nos órgãos da universidade,
mudança de pré-requisitos de disciplinas etc.) e outros que afetam
diretamente graduandes, como os jubilamentos de estudantes. 

Ela é composta quase que exclusivamente por professores (Coordenado-
res e Pró-Reitor de Graduação), sendo apenas um quinto das cadeiras
destinadas a estudantes, reservadas a seus representantes e suplentes eleitos.
Além disso, tanto quem preside a CCG quanto vice-presidente também são
professores, o que dificulta ainda mais a participação de estudantes dentro
desse órgão. Conferir: sobre a CCG.

COMISSÃO CENTRAL DE GRADUAÇÃO

COMISSÃO CENTRAL DE PÓS-GRADUAÇÃO
A Comissão Central de Pós-Graduação (CCPG) é um órgão 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 por Representantes Discentes (RDs), sendo 
estes apenas um quinto dos membros. 

A CCPG encaminha à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE),
pareceres, avaliações e deliberações sobre a criação, fusão ou extinção de
disciplinas conforme proposto pelas Congregações das Unidades Acadêmicas,
a realização ou extinção 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. Conferir: sobre a CCPG.

https://www.prg.unicamp.br/institucional-2/ccg/
http://www3.prpg.gr.unicamp.br/sites/site1/index.php/inicio/


CASOS DE FAMILIA

SE VC NÃO ENTENDEU ESSE MENE, VAI ENTENDER DEPOIS DO LATIM I

Informações adicionais
Se você não for da região de Campinas e quiser fazer uma ligação, não se

esqueça de colocar o DDD 19 antes do número de telefone!

DAC  — Diretor ia  Acadêmica ;
SAE — Serv iço  de  Apo io  ao  Estudante ;
GDE  — Sis tema que  aux i l ia  os  a lunos  na  v ida  acadêmica  (confer i r  o  s i te
grade .dacon l ine .un icamp.br ) ;
CB  — Cic lo  Bás ico ;
PB  — Pav i lhão  Bás ico  ( também conhec ido  como ` `CB I I ' ' ) ;

SIGLAS IMPORTANTES

PAD  — Programa de
Apo io  D idát ico ;
PED  — Programa de
Estág io  Docente ;
SAPPE  — Serv iço  de
Ass is tênc ia  Ps ico lóg ica  
e  Ps iqu iát r ica
SBU  — Sis tema
Bib l io tecas  da  UNICAMP.

Secretaria de Graduação: secgrad@iel.unicamp.br
Secretaria de Pós-graduação: cpgiel@iel.unicamp.br
Diretoria do IEL: direcao@iel.unicamp.br
Biblioteca: : biblos@iel.unicamp.br

CONTATOS INSTITUCIONAIS DO IEL

 

Contatos de outros setores do IEL:
https://www.iel.unicamp.br/br/content/telefones-dos-setores-do-iel

https://www.iel.unicamp.br/br/content/telefones-dos-setores-do-iel


CEL: cel@unicamp.br / www.cel.unicamp.br
DAC: atenddac@unicamp.br / www.dac.unicamp.br/portal/fale-conosco
SAPPE: sappeass@unicamp.br / www.prg.unicamp.br/graduacao/sappe-2/
SAE: sae@unicamp.br / www.sae.unicamp.br/portal/pt/contato
CECOM: sau@cecom.unicamp.br / www.cecom.unicamp.br/
SAVS: savs@unicamp.br / www.direitoshumanos.unicamp.br/servico-de-
atencao-violencia-sexual-savs

CONTATOS INSTITUCIONAIS DA UNICAMP

 
Emails de atendimento (site da Pró-Reitoria de Graduação): aqui.

Informações adicionais

PRAZOS LIMITES DAS DEFESAS DA PÓS-GRADUAÇÃO

Mestrado em Divulgação Científica - 12 (mínimo) a 30 (máximo) meses;
Linguística: mestrado - 12 (mínimo) a 30 (máximo) meses; doutorado - 24 a 54
meses;
Teoria e História Literária: mestrado- 12 a 36 meses; doutorado - 24 a 54
meses;
Linguística Aplicada: mestrado - 12 a 30 meses; doutorado - 24 a 48 meses.
 

http://www.cel.unicamp.br/
https://www.dac.unicamp.br/portal/fale-conosco
https://www.prg.unicamp.br/graduacao/sappe-2/
http://www.sae.unicamp.br/portal/pt/contato
http://www.cecom.unicamp.br/
http://www.direitoshumanos.unicamp.br/servico-de-atencao-violencia-sexual-savs
https://www.prg.unicamp.br/wp-content/uploads/2020/07/PRG-Informa-A-Prg-est%C3%A1-atendendo-pelos-seguintes-e-mails-1.png
https://www.dac.unicamp.br/portal/fale-conosco


MAPAMAPA  
DO IELDO IEL

I



I -  Antiga entrada da biblioteca (desativada depois 
do incêndio)

II - Setor de Publicações / Biblioteca
III - Almoxarifado / Cabine Força
IV - Pavilhão dos Docentes / Colegiados / Deptos /  
       Secretaria de Projetos
IVa - Salas de Docentes / Auditório-rampa
V - Centro de Convivência de Afásicos (CCA)
VI - Salas de Aula
      (inferior) Graduação

(superior) Pós-graduação / Audiovisual /
Anfiteatro

VII - (térreo) CEDAE
(1º piso) Secretaria de Pós-graduação / Secretaria
de Graduação / Lab. de Informática
(2º piso) Informática / Laboratório de Fonética

VIII - Direção / Administração
IX - (inferior) CAL - Centro Acadêmico da 

Linguagem / Xerox
(superior) Centro Cultural

Legenda do mapa
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