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Bem-vindos ao IRI



Apresentação

Apresentação dos estudantes estrangeiros:

• Nome

• País

• Universidade



Informações Gerais sobre a USP



Informações gerais sobre a USP

Universidade de São Paulo – USP

• Universidade Estadual fundada em 1934

• Maior universidade pública brasileira



Informações gerais sobre a USP

• Uma das maiores instituições de ensino superior

na América Latina

• Campi: São Paulo, Bauru, Lorena, Piracicaba,

Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e

Santos



Informações gerais sobre a USP

• 92.792 alunos matriculados

• 58.204 alunos de Graduação

• 29.547 alunos de Pós-Graduação

• 289 Cursos de graduação

• 222 Programas de Pós-Graduação

Fonte: Anuário Estatístico da USP Base de dados 2013.



Informações gerais sobre a USP

87 Unidades e outros órgãos, sendo:

• 42 Unidades de ensino e pesquisa

• 31 Órgãos centrais de direção e serviço

• 6 Institutos especializados

• 4 Hospitais e serviços anexos

• 4 Museus



Informações gerais sobre a USP

Órgãos centrais de direção e serviço

Etc ...

Reitoria

AUCANIPró-Reitorias CODAGE PG-USP

AUCANI: Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional. Escritório central
de cooperação acadêmica nacional e internacional da USP

CODAGE: Coordenação de Administração Geral

PG-USP: Procuradoria Geral da USP



Informações gerais sobre a USP

Unidades de ensino e pesquisa

Etc ...

FEAIRI FFLCH FD

IRI: Instituto de Relações Internacionais

FEA: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade

FFLCH: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

FD: Faculdade de Direito



Informações gerais sobre a USP

43 bibliotecas

• Acervo de mais de 6 milhões de volumes

• Portal SibiNet aberto a qualquer leitor:

http://www.sibi.usp.br

http://www.sibi.usp.br/


Informações Gerais sobre o IRI-USP



Informações gerais sobre o IRI

IRI-USP: Instituto de Relações Internacionais 

da USP

Prédio do IRI



Número de ingressantes por ano:

30 (Vespertino) e 30 (Noturno)

294 Alunos de Graduação

67 Alunos de Pós-Graduação

Dados de setembro de 2014

Informações gerais sobre o IRI



Curso de Relações Internacionais (RI)

• Criado em 2004

• Curso multidisciplinar

Informações gerais sobre o IRI



Curso de Relações Internacionais (RI)

• 5 áreas de conhecimento: Ciência Política,

Direito, Economia, História e Sociologia

• Graduação com duração de quatro anos.

Informações gerais sobre o IRI



Curso de Relações Internacionais (RI)

• Tronco básico: 2 anos, 20 disciplinas

obrigatórias

• Tronco comum: 2 anos, 2 disciplinas

obrigatórias e 1080 horas (72 créditos USP) de

disciplinas optativas

Informações gerais sobre o IRI



Vice-DiretoriaDiretoria

Congregação

CPGP

Informações Gerais sobre o IRI

CTA

CGCE

CCNInt

Etc ...

CTA: Conselho Técnico-Administrativo

CGCE: Comissão de Graduação, Cultura e Extensão

CPGP: Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa

CCNInt: Comissão de Cooperação Nacional e
Internacional

Estrutura Político-
Administrativa do IRI



Informações Gerais sobre o IRI

CCNInt-IRI:

Comissão de Cooperação Nacional e
Internacional do IRI

Prof. Kai Enno Lehmann Prof. Felipe Pereira Loureiro
Presidente Vice-Presidente



Informações Gerais sobre o IRI

SCTCI-IRI:

Seção Técnica de Cooperação Internacional do 
IRI

Celí Matsumaru



Informações Gerais sobre o IRI

SVGRAD-IRI:

Serviço de Graduação do IRI

Adriana Araújo Ézio Duarte             Sandro Rodrigues



Informações Acadêmicas da USP



Informações Acadêmicas da USP

Praça do Relógio

1º semestre de 2015

Período letivo:
de 23 de fevereiro a 4 de julho de 2015

Calendário USP: 101 dias letivos



Informações Acadêmicas da USP

Feriados e Recessos

30 de março a 04 de abril

20 e 21 de abril

1º de maio

4 e 5 de junho



Informações Acadêmicas da USP

Requisitos para aprovação nas disciplinas

Duas condições obrigatórias:

Média mínima: 5.0

Frequência mínima: 70%

Reconsideração de faltas: somente com apresentação

de atestado médico e aceitação do professor

da disciplina



Informações Acadêmicas da USP

Reavaliação ou Recuperação

Média entre 3.0 e 4.9 e frequência mínima de 70%

Período: de 13 a 24 de julho

Reprovação

Média abaixo de 2.9

Frequência abaixo de 70%



Informações Acadêmicas da USP



Informações Acadêmicas da USP

Créditos USP

1 Crédito aula USP = 15 horas semestral

Disciplinas do IRI:

• 4 Créditos USP
• 60 horas semestral



Informações Acadêmicas da USP

Créditos USP e Créditos ECTS*

1 Crédito USP = 2 Créditos ECTS

(Porém a universidade de origem tem autonomia

para julgar a equivalência)

*ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System



Informações Acadêmicas do IRI

Horário de aulas das disciplinas oferecidas 

pelo IRI

Turma vespertino: das 13h30 às 17h10 

Turma noturno: das 19h30 às 23h10

Mesma disciplina oferecida para duas turmas



Como escolher disciplinas?



Como escolher disciplinas?



Como escolher disciplinas?



Como escolher disciplinas?

Sistema Júpiter

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb

• Local de oferecimento (Instituto/Faculdade/Escola)
• Nome da disciplina
• Código
• Número de créditos USP
• Ementa
• Pré-requisitos
• Oferecimento: turmas, dias da semana e horários
• Professor

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb


https://uspdigital.usp.br/jupiterweb

Como escolher disciplinas?

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb


Como escolher disciplinas?

Buscar pelo nome da disciplina



Como escolher disciplinas?

Lista de disciplinas de todas as unidades da USP com 
parte do nome iguais



Como escolher disciplinas?

Buscar pelo código da disciplina



Como escolher disciplinas?

Ementa da disciplina

Unidade de oferecimento
na USP



Como escolher disciplinas?

Ementa da disciplina



Como escolher disciplinas?

Oferecimento da disciplina



Como escolher disciplinas?

• Prefira as disciplinas do vespertino

• Assista às aulas nas duas semanas anteriores à
solicitação de matrícula para se decidir (de 23/02
a 06/03)

• Analise e escolha as disciplinas com atenção para
não se sobrecarregar



Como escolher disciplinas?

Não é possível se matricular em disciplinas

oferecidas no mesmo dia e horário.

Não é possível solicitar no IRI alteração de

turma ou inclusão de disciplinas após confirmação da

matrícula.



Como escolher disciplinas?

08 de abril: prazo máximo para solicitar

exclusão de disciplinas matriculadas. Não serão

atendidos requerimentos posteriores.



Como se matricular?



Como se matricular?

Preenchimento do formulário e protocolo de 
inscrição

• Nome completo
• Número do passaporte
• E-mail
• Quantidade de disciplinas que pretende cursar
• Ordem de prioridade
• Código da disciplina
• Nome da disciplina 
• Assinatura do estudante
• Data da entrega do formulário



Como se matricular?

Preenchimento do formulário e protocolo de 
inscrição

Preencha somente com as disciplinas que você
cursará no IRI

Se escolher uma disciplina e não cursá-la, ela
constará no seu histórico (transcript) como
reprovação. Portanto, só preencha o formulário
quando tiver certeza das disciplinas que vai cursar.



Como se matricular?

Entrega do formulário de solicitação de 
matrícula

Escritório da CCNInt-IRI – 2º andar, sala 26

Dias 09 e 10 de março

Das 15h às 16h e das 17h às 19h30

Apresentar passaporte com visto de estudante e

RNE



Como se matricular?

Confirmação de matrícula

• Ordem de entrega do formulário

• Vagas limitadas

A divulgação das disciplinas matriculadas será por

e-mail no dia 13 de março.



É possível fazer disciplinas em 

outras unidades?



É possível fazer disciplinas em outras unidades?

Informe-se sobre os procedimentos para matrícula

nas outras unidades de ensino da USP se pretende

cursar disciplinas que não sejam do IRI.

Cada escola da USP adota regras próprias para

matrícula.



É possível fazer disciplinas em outras unidades?

Após confirmar o oferecimento das disciplinas e os

procedimentos de matrícula, envie um e-mail para a

CCNInt-IRI, informando as disciplinas que pretende

cursar em outras unidades da USP.

E-mail: ccnint.iri@usp.br

mailto:ccnint.iri@usp.br


Material de apoio às aulas



Materiais de apoio às aulas

ERUDITO

http://www.erudito.fea.usp.br/portalfea

Sistema da FEA que disponibiliza ambientes virtuais

de estudo para as disciplinas da faculdade.

Nem todos os professores do IRI utilizam o 

ERUDITO.

http://www.erudito.fea.usp.br/portalfea


Materiais de apoio às aulas

ERUDITO

http://www.erudito.fea.usp.br/portalfea

A Secretaria de Graduação do IRI envia à FEA a lista

de alunos matriculados para terem acesso ao

ERUDITO.

http://www.erudito.fea.usp.br/portalfea


Bibliotecas da USP

• Consulta do acervo nas bibliotecas

• Empréstimos com Cartão USP e senha

http://dedalus.usp.br

Materiais de apoio às aulas

http://dedalus.usp.br/


http://dedalus.usp.br

Materiais de apoio às aulas

http://dedalus.usp.br/


http://dedalus.usp.br

Materiais de apoio às aulas

http://dedalus.usp.br/


http://dedalus.usp.br

Materiais de apoio às aulas

http://dedalus.usp.br/


http://dedalus.usp.br

Materiais de apoio às aulas

http://dedalus.usp.br/


http://dedalus.usp.br

Materiais de apoio às aulas

http://dedalus.usp.br/


http://dedalus.usp.br

Materiais de apoio às aulas

http://dedalus.usp.br/


http://dedalus.usp.br

Materiais de apoio às aulas

http://dedalus.usp.br/


http://dedalus.usp.br

Materiais de apoio às aulas

http://dedalus.usp.br/


http://dedalus.usp.br

Materiais de apoio às aulas

http://dedalus.usp.br/


Biblioteca Digital do IRI-USP

http://www.iri.usp.br/biblioteca

Para ter acesso ao acervo digital, você deverá ir a 

qualquer biblioteca da USP para criar a senha

Materiais de apoio às aulas

http://www.iri.usp.br/biblioteca


Xerox

Local onde se realizam fotocópias de materiais

• FEA

• FAU

• ECA

• FFLCH

• CRUSP

Etc...

Materiais de apoio às aulas



Informações Importantes



Informações importantes

Prorrogação do intercâmbio

E-mail a ser enviado em maio pela AUCANI com as

instruções para solicitar prorrogação do intercâmbio.

Caso tenha interesse e não receba o e-mail, entre em

contato com a CCNInt-IRI.



Informações importantes

Prorrogação do intercâmbio

Prazo para requerer prorrogação do intercâmbio no

IRI: 10 de junho.



Informações importantes

Prorrogação do visto

Para pedir prorrogação do visto item IV no Brasil,

você deve dar entrada no pedido 30 dias antes da

data de validade, para não pagar multa.



Informações importantes

Não é permitido trabalhar com visto de

estudante.

O IRI não autoriza a realização de estágio em

empresas brasileiras.



Informações importantes

Prazos

Datas importantes:

23 de fevereiro a 04 de julho: período letivo do 1º
semestre

09 e 10 de março: solicitação de matrícula nas
disciplinas

13 de março: divulgação das disciplinas
matriculadas



Informações importantes

Prazos

Datas importantes:

08 de abril: prazo máximo para solicitar exclusão
de disciplinas matriculadas

10 de junho: prazo máximo para solicitar
prorrogação do intercâmbio

13 a 24 de julho: recuperação (médias entre 3.0 e
4.9)



Registro Nacional do Estrangeiro – RNE

Obrigatório o cadastramento no Departamento
de Polícia Federal dentro do período máximo
de 30 dias contados da data de chegada ao
Brasil, sob pena de multa diária e permanência
ilegal no país.

http://www.dpf.gov.br/servicos/estrangeiro

Protocolo RNE Cartão RNE

http://bit.ly/gnLthi


Registro Nacional do Estrangeiro – RNE

• Preencher o formulário

• Agendar entrevista

• Pagar taxas

• Autenticar documentos no Cartório

• Comparecer no dia da entrevista com os 

documentos



Cadastro de Pessoa Física – CPF

Cadastramento junto à Receita Federal do Brasil.

http://www.receita.fazenda.gov.br

Obrigatório para:

• Bilhete Único Escolar
• Cadastrar número de telefone celular no Brasil
• Abrir contas em banco
• Comprar em lojas on-line
• Comprar passagens aéreas on-line

http://www.receita.fazenda.gov.br/


Cadastro de Pessoa Física – CPF

Documentos necessários:

• RNE, ou Protocolo RNE, ou Passaporte

• Formulário e guia para pagamento de taxa de

R$ 5,70

• Pagar taxa no Banco do Brasil, Caixa Econômica

Federal ou Correios

• Comparecer à Receita Federal do Brasil

(Shopping Light, próximo ao Metrô

Anhangabaú)



Cartão USP

Identificar o estudante e permitir acesso em alguns
locais restritos à comunidade USP.



Cartão USP

• Empréstimo de livros nas bibliotecas da USP

• Acesso ao CEPEUSP*

• Acesso aos Restaurantes Universitários

• Desconto de 50% em ingressos de cinema, teatro, 

concertos, shows, museus, jogos esportivos etc

*CEPEUSP: Centro de Práticas Esportivas da USP



Cartão Bilhete USP (BUSP)

Transporte gratuito apenas para as linhas de 

ônibus:

• 8012-10 Circular 1 (METRÔ BUTANTÃ / 

CIDADE UNIVERSITÁRIA)

• 8022-10 Circular 2 (METRÔ BUTANTÃ / 

CIDADE UNIVERSITÁRIA)

http://www.puspc.usp.br/?page_id=89

http://www.puspc.usp.br/?page_id=89


Cartão Bilhete USP (BUSP)

Bilhete USP (BUSP)

Validador dentro do ônibus



Cartão Bilhete USP (BUSP)

Ônibus circular

Identificação no ônibus



Bilhete Único de Estudante

• Metade do valor normal da passagem de ônibus,

metrô e trem no município de São Paulo.

http://estudante.sptrans.com.br

http://estudante.sptrans.com.br/


Bilhete Único de Estudante

Postos de recarga

• Estações de metrô

• Casa Lotérica

• Algumas lojas e bancas de jornais



Bilhete Único de Estudante

Integração ônibus-metrô-trem



Bilhete Único de Estudante

Consulta de linhas de ônibus e itinerários:

http://sptrans.com.br

Metrô

http://www.metro.sp.gov.br

CPTM (trens)

http://www.cptm.sp.gov.br

http://sptrans.com.br/
http://www.metro.sp.gov.br/
http://www.cptm.sp.gov.br/


Bilhete Único de Estudante

Solicitação de Passe Escolar para Estudantes

1. Apresentar à CCNInt-IRI o RNE, CPF e

Comprovante de residência;

2. Apresentar à SAS-USP (antigo COSEAS), no

Setor de Passe Escolar*, os documentos acima;

*Endereço: Rua do Anfiteatro, nº 295 – Cidade Universitária - Bloco “E” 

do CRUSP, térreo.

Horário de funcionamento: das 08h30 às 19h30



Bilhete Único de Estudante

Solicitação de Passe Escolar para Estudantes

3. Entrar no sítio da SPTrans e solicitar o cartão

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

4. Pagar a taxa de R$ 15,00 nos bancos ou Casa 

Lotérica

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


Curso de Português para Estrangeiros

Oferecido pelo Centro de Línguas da FFLCH

http://clinguas.fflch.usp.br

• Inscrições pelo site

• Agendar entrevista obrigatória

• Matrículas diretamente no Centro de Línguas

• Valores dos cursos correspondentes à

categoria “Alunos de graduação USP”

E-mail: portcl@usp.br

http://clinguas.fflch.usp.br/
mailto:portcl@usp.br


Curso de Português para Estrangeiros

Atenção para não ter conflito de horário

do Curso de Português com as disciplinas

escolhidas na USP



Instalações Oferecidas pela USP

Moradia / Alojamento

Alojamento (CRUSP): não é oferecido aos

estudantes de intercâmbio



Instalações Oferecidas pela USP

Programa Homestay

http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/i

ncoming/housing

• Programa oferecido pela AUCANI

• Lista de moradias ofertadas para locação

http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/incoming/housing


Instalações Oferecidas pela USP

Restaurantes Universitário SAS-USP

Também conhecidos como “bandejão” ou “bandex”

Refeições a R$ 1,90 e café da manhã a R$ 0,60

Informações:

http://www.usp.br/coseas/COSEASHP/COSEAS20

10_RC.html

http://www.usp.br/coseas/COSEASHP/COSEAS2010_RC.html


Instalações Oferecidas pela USP

Restaurantes Universitário SAS-USP

Cardápio:

http://www.usp.br/coseas/COSEASHP/COSEAS20

10_cardapio.html

http://www.usp.br/coseas/COSEASHP/COSEAS2010_cardapio.html


Instalações Oferecidas pela USP

Hospital Universitário (HU)

Atende estudantes intercambistas apenas em

situações de emergência, gratuitamente.

Apresentar:

• Cartão USP

• RNE ou Passaporte

• Comprovante de residência



Instalações Oferecidas pela USP

Hospital Universitário (HU)

Endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 – Cidade

Universitária

http://www.hu.usp.br

http://www.hu.usp.br/


Instalações Oferecidas pela USP

Centro de Práticas Esportivas da USP 

CEPEUSP (“Cepê”)

http://www.cepe.usp.br

• Infra-estrutura para oferecimento de diversos 

cursos e prática dos mais variados esportes:

Conjunto Aquático, Estádio, Campos de Futebol,

Campo de Futebol Society, Pista de Atletismo,

http://www.cepe.usp.br/


Instalações Oferecidas pela USP

CEPEUSP (“Cepê”)

Velódromo, Quadras Modulares, Quadras

Poliesportivas, Quadras de Tênis, Raia Olímpica,

Vestiários e Restaurante

Endereço: Praça 02, Prof. Rubião Meira, 61 - Cidade

Universitária



Instalações Oferecidas pela USP

Internet sem fio

Acesso wireless à internet banda larga.

O prédio do IRI conta com uma rede própria de

acesso à internet:

Rede: IRI

Senha: iri2015



Instalações Oferecidas pela USP

Internet sem fio

USPnet sem fio:

Cadastro de senha para acesso em outros locais da

USP.

http://www.vpn.usp.br

http://www.vpn.usp.br/


Instalações Oferecidas pela USP

USPnet sem fio

http://www.vpn.usp.br

http://www.vpn.usp.br/


Instalações Oferecidas pela USP

USPnet sem fio

http://www.vpn.usp.br

Informar:

• Número USP

• Nome = primeiro nome (first name)

• Sobrenome = último sobrenome (last name)

http://www.vpn.usp.br/


Instalações Oferecidas pela USP

Museus da USP

http://www5.usp.br/extensao/museus

Cinema da USP – CINUSP

http://www.usp.br/cinusp

http://www5.usp.br/extensao/museus
http://www.usp.br/cinusp


Obrigado!


