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A situação de isolamento nos impõe o desafio de transmitir informações acadêmicas de
forma eficiente. Os encontros entre os colegas de curso, as dúvidas com os professores ou
o atendimento dos funcionários ao público só estão ocorrendo virtualmente, por enquanto,
durante a pandemia. 
Mesmo assim, a equipe da Faculdade está à disposição para diminuir esta distância e
transformar sua experiência acadêmica na melhor possível. Mais uma vez, bem-vindo à
FFLCH!

INGRESSANTES 2021

Os setores acadêmicos e administrativos da FFLCH estão atendendo ao público, interno e
externo, de forma remota, por e-mail, telefone ou mensagem de WhatsApp, de segunda a
sexta-feira, em horário comercial, em virtude das medidas preventivas motivadas pela
pandemia da COVID-19.

Algumas áreas, devido a suas particularidades, continuam realizando atendimento
presencial, conforme algumas condições.

Antes de contatar um setor, veja se sua questão está contemplada na relação de Dúvidas
Frequentes, no site da FFLCH. 
 
Reunimos a seguir as principais informações referentes à sua vida acadêmica.

ATENDIMENTO NA FFLCH

https://www.fflch.usp.br/duvidasfrequentes
https://www.fflch.usp.br/duvidasfrequentes


SERVIÇO DE GRADUAÇÃO

Entre em contato caso precise obter informações sobre colação de grau, diplomas,
créditos, licenciatura, aproveitamento e trancamento de disciplinas, entre outras.
Site do Serviço de Graduação da FFLCH

Coordenação do Serviço de Graduação
E-mail: graduacaofflch@usp.br
 
Seção de Alunos de Filosofia e Ciências Sociais
E-mail: secaoalunosfcs@usp.br
Telefone: (11) 3091-0464 / 3091-0465
 
Seção de Alunos de Geografia e História
E-mail: secaoalunosgh@usp.br 
Telefone e WhatsApp: (11) 3091-0291
 
Seção de Alunos de Letras
E-mail: secaoalunosletras@usp.br
Telefone: (11) 3091-0358 / 3091-0357 / 3091-3747

Comissão de Graduação
Juntamente com as Seções de Alunos de cada Curso, trata de assuntos relativos à vida
acadêmica dos estudantes, além de gerenciar os programas emanados da Pró-Reitoria de
Graduação, e supervisionar os estágios, sejam esses internos ou externos à USP.

E-mail: cgfflch@usp.br 

CALOUROS
A CG preparou uma página onde também é possível obter as principais informações sobre
a vida acadêmica.
Site dos Calourxs da FFLCH.

http://graduacao.fflch.usp.br/
https://calouros.fflch.usp.br/bem-vindxs-fflch


Seção de Estágios 
E-mail: estagiosfflch@usp.br 
Mensagem de WhatsApp: (11) 3091-4632
Site de Estágios FFLCH, para divulgação de vagas.
 
Comissão de Pesquisa
Responsável pelo incentivo, apoio e fomento à pesquisa, assim como a coordenação e
acompanhamento dos programas voltados à graduação e pós-doutorado.
Site da Comissão de Pesquisa.
E-mail: cpqfflch@usp.br 
Telefone: (11) 3091-4584 / 0452 / 0384

Serviço de Pós-Graduação
Site do Serviço de Pós-Graduação.
E-mail: posfflch@usp.br
Mensagem de WhatsApp: (11) 3091-4626
 
Serviço de Cultura e Extensão
Informações sobre cursos de extensão e seus certificados
Site  do Serviço de Cultura e Extensão. 
E-mail: agenda@usp.br
Telefone: (11) 3091-4621
WhatsApp: (11) 3091-0451
Instagram do SCE FFLCH.

Comissão de Cooperação Internacional - CCInt
Site da CCInt.
E-mail: international.fflch@usp.br
Telefone e WhatsApp: (11) 3091-3572

https://estagios.fflch.usp.br/
http://pesquisa.fflch.usp.br/
http://pos.fflch.usp.br/
mailto:posfflch@usp.br
http://sce.fflch.usp.br/
http://sce.fflch.usp.br/
http://sce.fflch.usp.br/
https://www.instagram.com/scefflch
https://ccint.fflch.usp.br/


BIBLIOTECA FLORESTAN FERNANDES

A Biblioteca Florestan Fernandes é parte da FFLCH, e tem como missão promover o acesso
e incentivar o uso e a geração da informação, contribuindo para a qualidade do ensino,
pesquisa e extensão. Possui o maior acervo da USP (são 881.812 itens no total),
destacando-se no cenário nacional como um centro de informação especializado nas áreas
de Humanidades e Ciências Sociais.

Caso necessite falar com a equipe do atendimento em tempo real, utilize o Balcão de
Atendimento Virtual. A equipe está disponível para prestar informações e esclarecer
dúvidas nos seguintes dias e horários:  
 - Às segundas e sextas-feiras, das 10h às 12h
- Às terças, quartas e quintas-feiras, das 15h às 17h. 

Fale com o bibliotecário pelo e-mail: saufflch@usp.br
O usuário poderá solicitar um encontro virtual com o bibliotecário para conhecer os
recursos de informação, pedir auxílio para a utilização das bases de dados e outros serviços
oferecidos pela biblioteca.

É possível também solicitar suas demandas para as diversas áreas acessando o Site da
Biblioteca, na seção Atendimento Remoto.

Página do Facebook da Biblioteca Florestan Fernandes.

https://meet.google.com/zhd-ykkm-zbq
https://biblioteca.fflch.usp.br/
https://www.facebook.com/bibliotecaflorestanfernandes/


DEPARTAMENTOS

Departamento de Antropologia
Site do DA. 
E-mail da Graduação: celsocg@usp.br
E-mail da Pós-Graduação: ppgas@usp.br
Revista de Antropologia: revista.antropologia.usp@gmail.com
Laboratório de Imagem e Som em Antropologia: lisa@usp.br
 
Departamento de Ciência Política
Site  do DCP. 
E-mail da Graduação: lnovaes@usp.br ou dcp.graduacao@usp.br
E-mail da Pós-Graduação: ppg.cp@usp.br
Mensagem de WhatAapp: (11) 3091-0348 
 
Departamento de Sociologia
Site do DS.
E-mail da Graduação: janascim@usp.br
E-mail da Pós-Graduação: sociousp@usp.br, socioccp@usp.br
E-mail da Licenciatura: ericarocha@usp.br

Departamento de Filosofia
Site do DF. 
E-mail da Graduação: filosofo@usp.br
E-mail da Pós-Graduação: ppgdf@usp.br
Telefones: (11) 3091-3709 / 3761 / 3765 / 0090

Departamento de Geografia
Site do DG.
E-mail da Graduação: flg@usp.br
E-mail da Pós-Graduação (Geografia Física): coordpgf@usp.br
E-mail da Pós-Graduação (Geografia Humana): coordpgh@usp.br
 

https://antropologia.fflch.usp.br/
https://dcp.fflch.usp.br/
https://dcp.fflch.usp.br/
https://dcp.fflch.usp.br/
http://sociologia.fflch.usp.br/
http://filosofia.fflch.usp.br/
mailto:ppgdf@usp.br
http://geografia.fflch.usp.br/


Departamento de História
Site do DH.
E-mail da Graduação: flh@usp.br
E-mail da Pós-Graduação: spghisto@usp.br
Comissão de Ensino: censinodh@usp.br
Revista de História: revistahistoria@usp.br
 
Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas
Site do DLCV.
E-mail da Graduação: dlcv@usp.br
E-mail da Pós-Graduação: posdlcv@usp.br
 
Departamento de Letras Modernas
Site do DLM.
E-mail da Graduação: flm@usp.br
E-mail da Pós-Graduação: dlm@usp.br
 
Departamento de Linguística
Site do DL.
E-mail da Graduação: fll@usp.br
Mensagem de WhatsApp: (11) 3091-4298 
E-mail da Pós-graduação: pgling@usp.br
Mensagem de WhatsApp: (11) 3091-4586 
 
Departamento de Letras Orientais
Site do DLO.
E-mail da Graduação: dlograduacao@usp.br 
Mensagem de WhatsApp: (11) 3091-4511 e (11) 2648-0870
E-mail da Pós-Graduação: dlopos@usp.br
Mensagem de WhatsApp: (11) 3091-4511 
 
Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada
Site do DTLLC.
E-mail da Graduação: flt@usp.br
E-mail da Pós-Graduação: postllc@usp.br

 

http://www.historia.fflch.usp.br/
https://dlcv.fflch.usp.br/
https://dlm.fflch.usp.br/
http://linguistica.fflch.usp.br/
http://letrasorientais.fflch.usp.br/
https://dtllc.fflch.usp.br/


CENTROS

Cátedra Jaime Cortesão
Site da CJC.
E-mail: cjc@usp.br 
Página do Facebook.
 
Centro de Estudos Africanos 
Site do CEA.
E-mail: cea@usp.br 
Telefone: (11) 3091-3744
 
Centro de Estudos das Literaturas e Culturas de Língua Portuguesa
Site do CELP.
E-mail: celp@usp.br
 
Centro de Estudos Judaicos
Site do CEJ.
E-mail: cejudaic@usp.br
Página do Facebook.
 
Centro Interdepartamental de Línguas 
Informações sobre cursos de línguas e provas de proficiência
Site do Centro.
E-mail: cil.sec.usp@gmail.com
       Telefone: (11) 3091-2416
 
Centro Interdepartamental de Tradução e Terminologia - CITRAT
Site do CITRAT.
E-mail: citrat@usp.br
Página do Facebook.
Site da Revista Tradterm.
 

http://cjc.fflch.usp.br/institucional
https://www.facebook.com/catedrajaimecortesao/
https://cea.fflch.usp.br/
https://celp.fflch.usp.br/
https://cej.fflch.usp.br/
https://www.facebook.com/centrodeestudosjudaicosdausp/
https://www.facebook.com/centrodeestudosjudaicosdausp/
https://clinguas.fflch.usp.br/
http://citrat.fflch.usp.br/
https://www.facebook.com/citratFFLCH/
http://www.revistas.usp.br/tradterm


ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA
Telefone: (11) 3091-4588
E-mail: fflch@usp.br  
 
VICE-DIRETORIA
Telefone: (11) 3091-4782
E-mail: vdfflch@usp.br  
 
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
E-mail: comunicacaofflch@usp.br 
Telefone: (11) 3091-4612
 
ASSESSORIA DE IMPRENSA
E-mail: imprensafflch@usp.br  
Jornalistas e profissionais da mídia podem registrar a demanda neste formulário. 
Mensagem de WhatsApp: (11) 3091-4938

OUVIDORIA
Página da Ouvidoria.
E-mail: ouvidoriafflch@usp.br

PROFESSORES E SERVIDORES
Os e-mails de contato dos professores, servidores e estagiários da FFLCH podem ser
consultados no site da Faculdade, na seção Pessoas.

Você também pode acessar nossa seção Fale Conosco, onde também estão reunidas todas
as informações de contato durante o trabalho remoto.

FFLCH NA MÍDIA
Facebook: @fflch
Instagram: @uspfflch
Twitter: @uspfflch
YouTube: @uspfflch

https://www.fflch.usp.br/contact/assessoria_de_imprensa
https://www.fflch.usp.br/contact/assessoria_de_imprensa
https://www.fflch.usp.br/form/ouvidoria
mailto:ouvidoriafflch@usp.br
https://www.fflch.usp.br/
https://www.fflch.usp.br/2169
https://www.facebook.com/fflch
https://www.instagram.com/uspfflch/
https://twitter.com/uspfflch
https://www.youtube.com/channel/UCNiH334YQslyClYxjkM0X8A/playlists


REPRESENTAÇÃO DISCENTE
Conheça os representantes discentes que participam dos diversos colegiados da FFLCH.
Site dos RDs | Facebook | Instagram

PAECO - Programa de Acolhimento dos Estudantes Cotistas da FFLCH
Facebook | Instagram

ENTIDADES ESTUDANTIS
As entidades são geridas e estão sob responsabilidade dos estudantes.

Associação Atlética Acadêmica Oswald de Andrade
Facebook | Instagram
E-mail: atleticafflch@gmail.com
 
CAELL - Centro Acadêmico de Estudos Linguísticos e Literários
Facebook | Instagram
E-mail: usp.caell@gmail.com

CAF - Centro Acadêmico de Filosofia
Facebook | Instagram
E-mail: uspcaf@gmail.com

CAHIS - Centro Acadêmico de História
Facebook | Instagram
E-mail: cahislemerlino@gmail.com

CEGE - Centro de Estudos Geográficos
Facebook | Instagram
E-mail: cege2@usp.br

CeUPES - Centro Universitário de Pesquisas e Estudos Sociais
Facebook | Instagram
E-mail: ceupes.usp@gmail.com
 
Núcleo de Estudos de Línguas Estrangeiras (NELE)
Site do NELE | Facebook

http://rds.fflch.usp.br/
https://www.facebook.com/RDsFFLCH/
https://www.instagram.com/rdsfflch/
https://www.facebook.com/paeco.fflch/
https://www.instagram.com/paecofflch/
https://www.facebook.com/atleticafflch
https://www.instagram.com/atleticafflch/
mailto:atleticafflch@gmail.com
https://www.facebook.com/uspcaell
https://www.instagram.com/caell_usp/
mailto:usp.caell@gmail.com
https://www.facebook.com/uspcaf
https://www.instagram.com/caf.usp/
mailto:uspcaf@gmail.com
https://www.facebook.com/cahis.usp
https://www.instagram.com/cahisusp/
mailto:cahislemerlino@gmail.com
https://www.facebook.com/cege.geousp
https://www.instagram.com/cege.geousp/
mailto:cege2@usp.br
https://www.facebook.com/ceupes.usp
https://www.instagram.com/ceupes.usp/
mailto:ceupes.usp@gmail.com
https://sites.google.com/site/nelefilo/
https://www.facebook.com/nelefilo


Para além da FFLCH, há muitos outros serviços da Universidade de interesse que
permanecem funcionando, de forma remota. Reunimos a seguir as principais informações
de contato.

Para saber melhor sobre os serviços e sistemas da Universidade, seu funcionamento e
procedimentos, acesse a página do Manual do Calouro, produzido pela USP, e também o
Portal de Serviços da USP.

Foto: Cecília Bastos/USP Imagens

SERVIÇOS DA UNIVERSIDADE

https://jornal.usp.br/universidade/manual-do-calouro-apresenta-a-usp-aos-novos-ingressantes-2/
https://portalservicos.usp.br/


Vinculada à Reitoria, a Superintendência de Assistência Social é responsável pelas políticas
de permanência estudantil e de atendimento à comunidade USP na área de assistência
social. Alguns dos programas sob sua responsabilidade são:

Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil - PAPFE;

Conjunto Residencial da USP - CRUSP: moradia estudantil composta por 8 blocos
residenciais.

Seleção de Creches para filhos de estudantes e funcionários;

Restaurantes Universitários - Bandejões: informações e recarga de créditos podem ser
obtidas também pelo aplicativo RuCard. No momento, os RUs estão funcionando apenas
com entrega presencial de marmitas

Passe Escolar: seção responsável pelo envio de matrículas à SPTrans e EMTU para
emissão de Bilhete de transporte. A solicitação pode ser feita pelo Sistema JúpiterWeb.
Informações sobre Bilhete Único podem também ser consultadas no site da SPTrans.

AcolheUSP: serviço de saúde voltado ao cuidado de membros da Comunidade USP com
problemas relacionados ao uso de substâncias psicoativas. Não realiza atendimentos de
emergência, sendo adequada para essas situações a ida a um pronto-socorro.

Informações detalhadas sobre os programas podem ser obtidas no site da SAS. Se você é
inscrito no PAPFE, também é possível localizar o contato de sua assistente social no
Sistema JúpiterWeb, na aba Programa de bolsas.

Serviço Social : (11) 3091-2036 | ssocialsas@usp.br - informar nome e número USP

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS

https://sites.usp.br/sas/todos-os-restaurantes-2/
https://sites.usp.br/sas/passe-escolar/
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/
https://www.sptrans.com.br/estudante/gratuidade/
https://sites.usp.br/acolhe/
https://sites.usp.br/sas/
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/


Órgão central da Universidade de São Paulo que tem como objetivos a idealização, o
planejamento, o acompanhamento e a avaliação relacionadas aos cursos de graduação.
Gerencia os seguintes programas:

Programa Unificado de Bolsas - PUB
Programa de Estímulo ao Ensino de Graduação (PEEG)

Os editais e as inscrições podem ser acessados através do Sistema JúpiterWeb.

Site da Pró-Reitoria de Graduação
Telefone: +55 11 2648-0037
E-mail: prg@usp.br

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

O ECar oferece aconselhamento de carreira feito por parceiros estratégicos com ampla
experiência no assunto. A abordagem abrange questões como autoconhecimento e
direcionamentos práticos aos processos seletivos. O contato deve ser feito através de
formulário no site do ECar.

ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS (ECAR)

O ESM trabalha na prevenção de sofrimentos, orientação e acolhimento inicial ao
estudante de graduação e pós-graduação da USP. Atendimentos presenciais estão
suspensos por conta da pandemia e a realização de acolhimento online é feita através do
site do ESM ou pelo e-mail: escritoriodesaudemental@usp.br.

ESCRITÓRIO DE SAÚDE MENTAL (ESM)

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/
https://prg.usp.br/
mailto:prg@usp.br
https://sites.usp.br/ecar/
https://sites.usp.br/ecar/
http://prg.usp.br/esm-escritorio-de-saude-mental/
mailto:escritoriodesaudemental@usp.br


O Centro Escola do Instituto de Psicologia da USP (CEIP) presta atendimento psicológico
gratuito à comunidade USP. Em razão da Pandemia da COVID-19, todos os atendimentos
presenciais estão suspensos por tempo indeterminado. Os pacientes que estavam em
tratamento in loco, foram transferidos para o apoio on-line.  

Para mais informações e solicitação de atendimento, acesse o site do CEIP. 

Emergências:
SAMU - Fone192

Pronto Socorro da Lapa
Av Queiroz Filho nº 313, Lapa    Fone: 3021-7405

CAISM – Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental
Rua Major Maragliano, n.241, Vila Mariana   Fone: 3466-2100

Centro de Valorização da Vida Fone: 188

Apoio Psicológico Online do Instituto de Psicologia: psi.online@usp.br

INSTITUTO DE PSICOLOGIA - ATENDIMENTO PSICOLÓGICO

A Faculdade de Odontologia da USP presta assistência odontológica à população através
de sua Clínica Odontológica, que tem seu funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h
às 23h e aos sábados das 7h às 12h. Os atendimentos odontológicos prestados pela
Clínica Odontológica são gratuitos, exceto as próteses e outros serviços que tem custo de
laboratórios.

Para informações,, ligue (11) 3091-7418 ou envie e-mail para apoiopacientefo@usp.br e
para esses mesmos contatos nos finais de semestre (junho/dezembro), para obter
informações sobre inscrição e o(s) tratamento(s) que possam ter vaga. 
 Mais informações no site da FOUSP.

FACULDADE DE ODONTOLOGIA - CLÍNICA

https://sites.usp.br/papoipusp/
mailto:psi.online@usp.br
mailto:apoiopacientefo@usp.br
http://www.fo.usp.br/


O HU presta atendimento a toda a comunidade USP e também para a população do bairro.
É possível solicitar consultas médicas pelo site do HU.

Para realizar cadastro no Hospital Universitário, você deve comparecer pessoalmente ao
balcão do SAME (Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 – 2º andar,) em dias úteis, das 07:00 às
18:00h, com os seguintes documentos: Cartão USP, RG (CNH ou Documento Oficial com
foto), CPF e Cartão Nacional de Saúde (caso não possua, poderá solicitar em sua Unidade
Básica de Saúde)

Telefone: (11) 3091-9327

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU)

O CEPEUSP oferece à comunidade USP uma variedade de atividades físicas, esportivas e
de lazer, estendendo esses benefícios aos seus dependentes , ex-alunos* e, sempre que
possível, à comunidade externa. Todos devem recolher tax, conforme cada caso.
Semestralmente, o CEPE abre novas turmas para suas diversas modalidades. 

Atualmente, por conta da pandemia, estão sendo oferecidas atividades online. Mais
informações disponíveis no site do CEPE ou pelo telefone: (11) 3091-3362.

CENTRO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS - CEPEUSP

A Guarda Universitária atua 24 horas por dia, realizando rondas e controlando as portarias
do campus Butantã. Em caso de risco à segurança, ao patrimônio público ou situações
emergenciais de saúde, frequentadores do Campus podem acionar a Guarda pelos
telefones: (11) 3091-3222 / 4222. 

Acesse o site da Superintendência de Prevenção e Proteção Universitária para mais
informações, ou baixe o aplicativo Campus USP.

GUARDA UNIVERSITÁRIA

http://www.hu.usp.br/
https://cepe.usp.br/
http://www.sppu.usp.br/


De segunda a sexta das 5h às 20h, acesso livre utilizando as portarias de veículos e de
pedestres;
Aos sábados das 5h às 14h, acesso livre utilizando as portarias 01, 03 e de pedestres;
Aos domingos e feriados, fechado ao público.

FUNCIONAMENTO DAS PORTARIAS

Em função da evolução da pandemia, a partir de 06/05/2021 o acesso ao Campus Butantã
terá o seguinte funcionamento:

Permanece proibida qualquer atividade que resulte em aglomeração, mesmo em ambiente
aberto. Para o horário de funcionamento dos portões 1, 2 e 3 e das portarias de pedestres
pós-pandemia, acesse o Site da Prefeitura do Campus.

ACESSO AO CAMPUS

8012-10: Circular 1 / Metrô Butantã – Cidade Universitária
8022-10: Circular 2 / Metrô Butantã – Cidade Universitária
8032-10: Circular 3 / Metrô Butantã – Cidade Universitária

As principais opções de transporte pelo campus são as linhas circulares:

Há outras 8 linhas municipais ou intermunicipais que acessam o campus, além de haver
acesso facilitado a partir da estação de metrô Butantã e da estação de trem da CPTM
Cidade Universitária.

Membros da comunidade USP têm direito ao Bilhete USP (BUSP), que permite o uso
gratuito das linhas circulares. O BUSP pode ser solicitado pelo Sistema JúpiterWeb e é
retirado em sua unidade de ensino. Mais informações de transporte no Site da Prefeitura
do Campus.

TRANSPORTE

https://puspc.usp.br/
http://www.sptrans.com.br/itinerarios/linha/?cdp=135917
http://www.sptrans.com.br/itinerarios/linha/?cdp=135918
http://www.sptrans.com.br/itinerarios/linha/?cdp=133772
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/
https://puspc.usp.br/2017/04/05/transportes-3/
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