
 

 
Giro Cultural ganha novo roteiro exclusivo para comunidade USP 

 
Alunos, docentes e servidores técnico-administrativos dos campi do interior já podem participar de 

visitas guiadas gratuitas a museus e outros espaços da capital  
 
 
O programa Giro Cultural USP estreia uma nova opção de roteiro, gratuita e exclusiva para a                
comunidade dos campi do interior:  USP Conhecendo a USP .  
 
O objetivo é oferecer a, alunos, docentes e servidores técnico-administrativos uma visita monitorada             
à Cidade Universitária “Armando de Salles de Oliveira” e outros locais da cidade de São Paulo. O                 
roteiro inclui um giro panorâmico por quase 40 pontos do campus, além de visitas e atividades no                 
Museu de Arte Contemporânea (MAC) e Centro Universitário Maria Antonia (CEUMA).  
 
No dia 11 de agosto foi realizada uma primeira edição piloto, com 35 participantes vindos do                
campus de São Carlos. Para a pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária Maria Aparecida              
Moreira Machado o objetivo principal é a integração: “O público da própria USP muitas vezes não                
conhece esses espaços ou não se sente parte deles. Por isso estamos investindo em ações que                
valorizem a integração total da comunidade, criando oportunidades de apropriação”. Maria           
Aparecida destaca ainda o próximo desdobramento desse projeto: “Para 2019 estamos trabalhando            
para viabilizar que o público da capital possa conhecer os campi do interior com o  Giro Cultural USP                  
Interior ”. 
 
O calendário de visitas funciona em esquema de rodízio, com um campus atendido a cada mês,                
conforme o seguinte calendário: 
 

Dia Origem 

15 de setembro de 2018 Ribeirão Preto 

20 de outubro de 2018 Piracicaba 

10 de novembro de 2018 Lorena 

24 de novembro de 2018 Pirassununga 

08 de dezembro de 2018 Bauru 

 
 
Os interessados podem se inscrever no site:  prceu.usp.br/girocultural/a-usp-conhecendo-a-usp/ .        
Cada pessoa vinculada à USP pode levar um acompanhante, que deve efetuar inscrição própria              
indicando a qual membro da comunidade USP está vinculado. As vagas são limitadas de acordo               
com a disponibilidade de ônibus para cada campus. 
 
 
 
 

http://prceu.usp.br/girocultural/a-usp-conhecendo-a-usp/


 

Roteiro 
 
O passeio segue o seguinte roteiro: 
 
Período da manhã: Giro Panorâmico 
 

FEUSP - Faculdade de Educação da USP 
Centro de Informações 
ACADEPOL - Academia de Polícia 
EEFE - Escola de Educação Física e Esporte 
CEPEUSP – Centro de Práticas Esportivas 
Anfiteatro Camargo Guarnieri 
CRUSP - Conjunto Residencial da USP 
Praça dos Bancos 
ECA - Escola de Comunicações e Artes 
CDI - Centro de Difusão Internacional 
IP - Instituto de Psicologia 
EP - Escola Politécnica 
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
Praça Ramos de Azevedo 
IEE - Instituto de Energia e Meio Ambiente 
FEA - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 
IGc - Instituto de Geociências 
FFLCH - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
FCF - Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
IQ - Instituto de Química 
IB - Instituto de Biociências 
FAU - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
IO - Instituto Oceanográfico 
IME - Instituto de Matemática e Estatística 
IAG -Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas 
IF - Instituto de Física 
PUSP-C - Prefeitura do Campus USP da Capital 
MAE – Museu de Arqueologia e Etnologia 
Comunidade do São Remo 
HU - Hospital Universitário 
CTMSP - Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo 
IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 
FO – Faculdade de Odontologia 
FMVZ – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
FOFITO – Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

 
Período da tarde:  
 

Deslocamento para o CEUMA e pausa para almoço 
Atividade no CEUMA 
Deslocamento para o MAC 
Atividade no MAC 
Encerramento da atividade 

 



 

Giro Cultural 
 
Criado em 2012 pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, o programa  Giro Cultural tem               
o objetivo de divulgar o patrimônio arquitetônico, cultural e científico da Universidade e de obras               
modernistas importantes da capital paulista. Além do novo USP Conhecendo a USP, os passeios              
oferecem três opções de roteiros no campus Butantã  – Vista Panorâmica, Acervo Cultural e Acervo              
Científico– e uma opção fora do campus: A USP e a São Paulo Modernista, que destaca as                 
principais obras e edificações modernistas da capital. Todos são abertos ao público em geral.  
 
Serviço: 
 
Giro Cultural USP Conhecendo a USP 
 
Quando:  um sábado por mês, saindo em rodízio dos campi do interior 
Público:  alunos, docentes e servidores técnico-administrativos da USP 
Inscrições:   prceu.usp.br/girocultural/a-usp-conhecendo-a-usp/ 
Custo:  gratuito 
 
 
 

http://prceu.usp.br/noticia/passeios-culturais-gratuitos-2018/
http://prceu.usp.br/girocultural/a-usp-conhecendo-a-usp/

