
INFORMES  IMPORTANTES  AOS  INGRESSANTES  PARA  A  PRIMEIRA  SEMANA  DE  AULA 
17  A  21  DE  FEVEREIRO  DE  2020 

 

Prezados(as) Ingressantes, 

 

Primeiramente parabéns pela conquista e bem-vindos a nossa comunidade! 

 

A todos os pais e acompanhantes que tiverem interesse em almoçar com os ingressantes no dia 

17/02 e conhecer o Restaurante Universitário do Campus "Luiz de Queiroz", solicitamos que 

preencham o formulário para confirmação do almoço (link: 

https://forms.gle/u3e9Xa9DEQbs5FZJ7).  

Alunos ingressantes: valor da refeição R$2,00, o acesso ao restaurante deve ser através do App E-card 

USP, o qual deve estar devidamente carregado com créditos de refeições e com o QR-Code atualizado 

para o dia da refeição. Caso haja algum impedimento para o uso do celular o aluno deverá procurar o 

ponto de venda do restaurante para confecção de um cartão provisório de acesso. Contudo, o uso do 

cartão provisório bloqueia a utilização do App. 

Pais/Acompanhantes:  categoria visitante, valor de R$ 15,00.  

Local da compra: Ponto de venda do restaurante. 

Forma de pagamento: somente dinheiro 

Horário de funcionamento: Das 11h às 13h30 min.  

O sistema utilizado no Restaurante Universitário é o de “bandejão”, nosso restaurante oferece cardápio 

balanceado em sistema de semi self-service, onde o usuário pode se servir a vontade de tudo o que é 

oferecido, com exceção do prato principal que pode ser a base de carne ou vegetariano, servido por um 

funcionário em quantidade padronizada, somente uma vez.  

Uma das atividades a ser desenvolvida durante a Semana de Recepção aos Ingressantes é a 

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS para serem doados às 

Instituições Sociais do Município de Piracicaba. 

Listamos abaixo algumas sugestões de itens que você poderá entregar no dia da Recepção aos 

Ingressantes, 17 de fevereiro (segunda-feira), às 8:00, no Edifício Central do Campus: 

 

- 1 pacote de macarrão 

- 1 litro de óleo  

- 1 pacote de arroz 

- 1 pacote de feijão  

- 1 pacote de açúcar 

- 1 pacote de café 

- 1 pacote de farinha de trigo 

 

Cabe ressaltar que esta é uma atividade voluntária, da qual você participará se tiver condições. 

 

Por favor, lembrem-se também de trazer para a semana, boné, sapatos fechados e confortáveis para 

as atividades/oficinas/visitas de campo.  

Desde já agradecemos e contamos com a importante presença de todos/as! 

 

Bem-vindos! 

 

https://forms.gle/u3e9Xa9DEQbs5FZJ7

