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Sejam todes bem-vindes à nossa querida Casa! Nós esperamos muito a chegada de uma Turma tão
ímpar quanto a de vocês e, por isso, é com enorme prazer que recebemos a todes neste espaço que
tanto amamos. Sabemos que, neste começo, o máximo que conseguimos sentir é um misto de alegria
e alívio. Finalmente, podemos deitar a cabeça num travesseiro e deixar de pensar em simulados, provas
e cronômetros. Então, antes de mais nada, CURTAM E APROVEITEM estes MOMENTOS ÚNICOS da vida
de vocês. Eles vão ficar marcados para sempre!

Ditas estas palavras iniciais (parabéns vocês já devem estar recebendo aos milhares, hehe), nada mais
natural do que vocês pensarem: por que a minha Turma seria “singular” ou “única” em comparação às
outras? Bom, como todos sabem, nosso planeta virou de ponta cabeça. Estruturas e estatutos foram
desestabilizados; rotina e status, desmantelados. Tudo perdeu seu equilíbrio e balanço. E, em meio a
todo esse Babel, essa desordem, nossas vidas tiveram que se adaptar. Rapidamente, passamos a um
modelo antes inexplorado: o das aulas (teóricas e “práticas”) virtuais. Como, então, adaptar um Curso de
Medicina à distância? Foi difícil. Ainda estamos aprendendo (e caindo). Quem disse, afinal, que
nascemos sabendo, não é mesmo? O aprendizado é, invariavelmente, doloroso... Dizemos isto porque,
da mesma forma, tivemos que adaptar toda uma Recepção de Caloures ao formato virtual. Colocamo-
nos, então, num intrincado Tabuleiro de Xadrez. Como transmitir toda a emoção e todo entusiasmo via
bytes de computador, para uma tela de Google Meets? Adaptação e reinvenção são, aqui, nossas peças
de jogo. Pensamos muito. Desde seus veteranos a alguns de seus professores, todos opinaram e
imaginaram para, então, concretizarem. E, hoje, apresentamos a vocês, nossos maravilhosos
calourinhos, um pouquinho desse esforço conjunto. 

Infelizmente, a Semana de Recepção não poderá ser presencial. Inclusive, nas primeiras semanas, as
aulas serão à distância (Coronga maldito, nós sabemos!). Isto, entretanto, não deve ser motivo de
frustrações ou desânimos (agora, estas palavras ficaram para trás!). Como dissemos, com um pouco de
imaginação e boa vontade, vocês darão xeque mate no bicho “coroado”. E nem precisamos dizer que
nós, os seus veteranos, estamos mais do que dispostos a dar o nosso melhor por vocês. Nós estamos de
braços abertos, ansiosos por conhecer a cada um (e, claro, dar um abraço apertado quando o Coronga
permitir). Agora, vocês pertencem à nossa Família, à nossa Casa, à nossa FMUSP. Tudo isto é de vocês,
do prédio principal da FM ao Complexo do HC com seus inúmeros institutos (sim, muitos de nós ainda
não conhecemos todos - podem rir, viu?). A primeiríssima são vocês! Orgulhem-se disso. Sintam-se
únicos. E, enfim, batam no peito e gritem: “eu sou 109, sim senhor!”

Finalmente, que rufem os tambores…

Com vocês, o resultado de muito trabalho e muito apoio de aluninhos muito especiais das 107ª e 108ª
Turmas: o Guia de Sobrevivência des Caloures. Nele, vocês encontrarão todas as informações
necessárias para se encontrarem neste enredado início de vida universitária. Muito mais que um
Manual (sim, nós também fizemos um documento mais completo e abarrotado de curiosidades e
informações complementares), este arquivo contém, à rápida consulta, as noções mais basilares para o
entendimento (e a apropriação) desse espaço que, agora, é de vocês. Quando estávamos no lugar de
vocês, sentíamos falta de algo assim. Por isso, aproveitem bastante! Uma excelente leitura!

Com carinho, 

  seus veteranos
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Certificado de conclusão do curso de Ensino Médio ou
equivalente e respectivo histórico escolar com verso.

Diploma de curso superior devidamente registrado com
verso (candidatos que já concluíram uma graduação).

Documento de comprovação de realização integral de
estudos de ensino médio em escolas públicas brasileiras
com verso (candidato inscrito em modalidades de ações
afirmativas).

Documento de Identidade oficial.

Enviar uma cópia simples de cada um dos seguintes
documentos em PDF, JPG, PNG ou GIF:

Neste ano, a matrícula será inteiramente virtual
(isto já está confirmado).

 
A etapa presencial será substituída pelo envio de foto

acompanhada de documento ou videochamada em que
o documento deverá ser apresentado. Aqui, seguem as

informações detalhadas para realizar a matrícula.

ETAPA VIRTUAL DA

MATRÍCULA 

Entrar no site https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/

Acessar “Etapa Virtual - Matrícula de Ingressante”.
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A sincronização entre os servidores da                e FM pode
levar de minutos a horas, então não se preocupe caso
tente logar no Gmail e dê algum erro de início. Se o
problema persistir, chame algum veterane para te ajudar.

Para fazer seu e-mail USP acesse o Júpiterweb (https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/), em
seguida clique em “Primeiro acesso”.
Insira seu número USP e seu e-mail alternativo (é o e-mail que você utilizou na inscrição do
vestibular). O número USP pode ser consultado no comprovante virtual de matrícula ou nas
orientações enviadas pela USP no seu e-mail alternativo.
Por fim, clique em “solicitar senha”.
Vá na caixa de entrada do seu e-mail alternativo, acesse o link enviado e crie sua senha única.

Retorne ao Júpiterweb e faça seu login utilizando o número USP e a senha única criada.
Entre em “criar uma conta de e-mail" e crie seu e-mail USP institucional.
Espere alguns minutos e acesse email.usp.br para ativar seu e-mail. O login também pode ser
feito diretamente no Gmail, utilizando o e-mail USP e senha única.

Como criar seu e-mail USP?

Atenção:
guarde bem essa senha, além de ser importante para o login no Júpiterweb, a senha
única também é necessária para acesso ao Wi-Fi e aplicativos da USP, por exemplo.

e-  ail FM

e-  ail USP 

      O e-mail FM é o principal meio de
comunicação na faculdade a partir
do qual os professores, as extensões
e as ligas podem enviar informativos.
Por meio deste e-mail, você será
convidado a participar do Google
Classroom, plataforma em que você
receberá os materiais de aula, bem
como os links para as reuniões e as
gravações de cada disciplina. Além
disso, é a partir desse e-mail que
você deverá acessar a grande
maioria das reuniões síncronas via
Google Meet, já que a entrada com e-
mails fora do domínio @fm exige
autorização do professor.

Após a confirmação da matrícula, acesse
https://intranet.fm.usp.br/autoatendimento/

Clique em “crie um e-mail” e preencha suas
informações.

Depois de aguardar o tempo para sincronização,
entre no Gmail com seu e-mail @fm.usp.br e pronto!

Como criar seu e-mail FM?

O e-mail USP é essencial para acompanhar a solicitação do seu
bilhete único e cartão USP; receber comunicados gerais da USP
e informações sobre matrícula, bolsas e cursos; além de avisos
sobre a inclusão de frequências e notas das disciplinas. Além de
tudo isso, este e-mail também pode ser o meio de comunicação
de alguns professores, principalmente de outros institutos da
USP que não a FMUSP.
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Faça o login no JúpiterWeb, vá em “Cartão USP”.
Clique em “Nova solicitação” e selecione o
motivo “Novo ingresso”.
Clique em salvar, e pronto.

Como criar o Cartão USP?

Acesse o serviço de autoatendimento do HC no link:
https://autoatendimento.hc.fm.usp.br/autoatendimento/view/vw_home.php
Faça o login com seu e-mail FM ou e-mail HC, em seguida clique em “Solicitar crachá”.
Leia e aceite a ordem de serviço.
Faça o upload da foto que constará no crachá.

Escolha o nome que aparecerá no seu crachá.
Em seguida, confirme seus dados e aceite o Termo de Responsabilidade.

Como criar o Crachá HC?

Você pode acompanhar a solicitação do seu cartão USP na aba “Listar
Solicitação” ou pelo seu e-mail USP. Assim que o seu cartão chegar no Serviço
de Graduação da FM (sala 1004), você receberá no seu e-mail FM um aviso da

graduação para buscá-lo. Quando tiver o cartão em mãos, entre novamente
no Júpiterweb para ativá-lo seguindo os passos: Cartão USP > Ativar Cartão.

 
Pronto, agora seu Cartão USP está ativado e pronto para usar!

Você irá usar o Cartão USP para entrar nas dependências da Universidade
bem como para utilizar os bandejões/AZE. Por isso, tente carregá-lo sempre.

Caso você se esqueça (ou ainda não tenha o seu Cartão USP físico), você
poderá utilizar o e-Card. Para isso, basta baixar o aplicativo “e-Card USP” no

seu celular. Nesse caso, use o QR-code do aplicativo para passar nas catracas
e o código de barras nos restaurantes universitários. 

CARTÃO USP 

CRACHÁ HC 
O crachá HC permitirá o acesso aos Institutos do
Complexo HC para atividades práticas no hospital. 

Você pode conferir mais informações desse passo a passo no link:
https://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1150&Itemid=450

Pronto! Assim que seu crachá estiver pronto, basta retirá-lo no Serviço de Graduação da FM.

Atenção:
atente-se às especificações da foto para que não ocorram erros.
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Entre no Júpiterweb com seu número USP e sua senha única.
Vá em "Acompanhamentos".
Vá em "Bilhete Único SpTrans".
Selecione "Solicitar envio dos dados para a SpTrans".
Verifique seus dados.
Se tudo está correto, não precisa alterar nada. Se há algo errado, altere a
informação. Se não for possível alterar, entre em contato com a Graduação.
Clique em "Salvar e Solicitar envio". 

Caso você queira solicitar o Passe Livre, é necessário que você tenha NIS, um cadastro do governo que comprova a vulnerabilidade
socioeconômica. Alguns critérios para esse cadastro são: ter estudado em escola pública, estar vinculado ao FIES ou PROUNI, ou ter renda de
1,5 salário mínimo por pessoa, desde que o interessado resida na cidade de São Paulo. Para o agendamento de horário para atendimento da

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social: http://agendacadunico.prefeitura.sp.gov.br/forms/BemVindo.aspx.
Este órgão vai avaliar sua renda per capita bem como o seu histórico em uma entrevista a fim de te informar se você possui os requisitos para

receber o Passe Livre. Assim, se você for apto(a), conseguirá o NIS, e deverá registrar no local indicado da página de cadastro da SPTrans.

Assim que a sua solicitação acusar “Prosseguir para Sp Trans” no Júpiterweb, acesse o site
http://bilheteunico.sptrans.com.br/cadastro.aspx
Clique em “Estudante/Professor" e vá em “Revalidação/Solicitação”.
Em seguida, faça seu cadastro, caso seja um novo usuário, ou faça o login, caso já seja
cadastrado na SPtrans.
Acesse a aba Estudante > Solicitação do benefício.
Gere um boleto e pague-o (caso seja seu primeiro bilhete ou caso tenha requisitado um
novo). O seu cartão, apesar de ser destinado para a SAS da USP, vai para a FM.

BILHETE
ÚNICO

O Bilhete Único é o passe utilizado para o transporte público
daqui de São Paulo em suas mais variadas formas de integração

(trem, ônibus, metrô). Por isso, não esqueça de pedi-lo!

Para solicitar o bilhete único, é necessário que a faculdade envie
seus dados para a SPTrans, e esse envio  dos dados deve ser
solicitado no Júpiterweb.

Agora é só acompanhar o status do
envio e da emissão do bilhete único
por esse quadradinho.

Contato: Passe Escolar - spe@usp.br Fones: 3091-3581 / 3091-3582. R. do Anfiteatro, 295.
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A rede FMUSP é restrita aos membros da comunidade FMUSP.
Geralmente é a rede mais fácil de acessar por não exigir cadastro ou múltiplos logins.
O acesso é feito usando o seu e-mail FM (sem o @fm.usp.br) e com a senha deste
mesmo e-mail.

A rede USPNet é restrita aos alunos e colaboradores com número USP.
A solicitação de acesso é feita pelo site www.semfio.usp.br com o seu número USP e a
senha do seu e-mail USP (senha única). 
O login será exigido toda vez que você escolher se conectar a essa rede.

A rede Eduroam é restrita aos membros da comunidade USP apenas para as unidades
participantes. Essa é uma rede WI-Fi mundial, que permite acesso à internet utilizando
suas credenciais da USP em qualquer instituição parceira em mais de 60 países.
Para utilizar a rede Eduroam é necessário efetuar o cadastro na base do serviço,
seguido da configuração do computador do usuário para conexão com a rede.
O acesso é feito com o número USP acompanhado de @usp.br e com a senha do seu
e-mail USP (senha única).
Para mais informações e caso haja dúvidas, acesse: https://eduroam.usp.br/

FMUSPNet

USPNet

EDUROAM

Para acessar o VPN USPNet é necessário baixar o aplicativo Cisco AnyConnect. Descubra como adquirí-lo
para o seu dispositivo por meio desse link: https://www.aguia.usp.br/portfolio/servicos/conexao-remota/

Após a instalação abra o aplicativo e clique em “Add New VPN Connection”.

Em “Description” insira “VPN USPnet” e em “Server Address” insira vpn.semfio.usp.br e clique em “Done”.

Faça o login utilizando o seu e-mail USP e a senha única.

Os alunos FMUSP têm 3 opções de acesso a Wi-Fi nas dependências da faculdade: 

Wi-Fi

O serviço de VPN fornece conectividade à rede USP a partir de qualquer computador conectado à
Internet e está disponível a docentes, funcionários e alunos de graduação e pós-graduação da USP, desde
que o vínculo com a Universidade esteja ativo, mediante o uso da senha única USP. 

VPN USPnet 

Em caso de dúvidas sobre o serviço de conexão remota, entre
em contato com o Atendimento da STI/USP
preferencialmente por e-mail no site:
https://servicos.sti.usp.br/
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              Agenda 

Para sincronizar as disciplinas
no Google Agenda, basta:

Por meio do Google Agenda, é possível ter acesso aos links
das aulas e informações gerais sobre a matéria do dia.

como sincronizar a agenda?

Abrir o Google Agenda.

Clicar no ícone que são três
barras no canto superior
esquerdo.

Ir até “Configurações”.

Ache as disciplinas.

Clique em uma e selecione a
opção “Sincronizar” 

Faça isso para todas as outras
disciplinas, e pronto. 
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              Classroom 

Acesse seu e-mail @fm, e no canto superior direito, clique em        .
Clique no ícone do Google Classroom.
Selecione a opção “Sou estudante”. 

Baixe o aplicativo na sua loja de aplicativos.
Entre com seu e-mail @fm (ele vai pedir para você selecionar o e-mail). 
Selecione a opção “Sou estudante”. 

Pelo computador:

Pelo celular, tablet e outros:

O convite para a disciplina é mandado via e-mail. Ao clicar em “participar”,
a matéria é vinculada ao Classroom do e-mail cujo domínio é @fm.usp.br

como adicionar matérias ao Classroom?

O Classroom é dividido em 3 abas:
mural, atividades e pessoas.

como se orientar
no Classroom?

Para acesso às disciplinas e seus materiais é necessário acessar o Classroom.
Para tanto, é necessário ter criado o e-mail fm.usp. Para acessar, há duas maneiras:

Agora que você criou seu usuário, em breve deve receber os convites para participar das matérias
(cada um recebe um convite: não precisa inserir código algum). Basta aceitá-lo. Caso você não

receba os convites, contudo, procure a Secretaria de Graduação na FMUSP, localizada no 1º andar (a
sala à sua direita assim que você entra pela entrada principal da faculdade). 
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              Meet 

O link para acessar as aulas
síncronas é disponibilizado via
Classroom antes das aulas.

como acessar a
reunião síncrona?

Clique no botão “Alternar Conta” no canto superior direito da tela.
Faça o login em uma conta cujo domínio seja @fm.usp.br ou @usp.br.
Se o erro persistir, peça para participar e aguarde ser aceito na reunião.

Caso a opção “Participar Agora” não esteja disponível siga os seguintes passos:

É o local onde todos os logados na reunião podem fazer perguntas e comentários.

Quando o ícone estiver vermelho, câmera/microfone está DESLIGADA.

Apresentar uma guia: ideal para mostrar vídeos que estão no navegador (Google Chrome, Firefox).
Apresentar a tela inteira: ideal para mostrar mais de uma janela simultaneamente.
Apresentar uma janela: ideal para apresentar slides.

Chat

Câmera/Microfone

Apresentação de Tela

Clicar em   no canto inferior direito.
Clicar em “Gravar Reunião”.
Quando a gravação iniciar,                será visível no canto superior esquerdo da tela.
A gravação ficará disponível no drive do e-mail utilizado.

Gravação da Reunião (uma das ferramentas mais úteis)

OBSERVAÇÃO: Vídeos dentro do slide ficam sem áudio em todos os modos e não é
possível ouvir o áudio em janelas que estão sendo apresentadas no modo tela inteira.

OBSERVAÇÃO: O professor não consegue ver o chat enquanto está apresentando tela. Por
isso, recomendamos que você aperte o botão “levantar a mão” e faça a pergunta por áudio.
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1161
INDICA O
ANDAR CORREDOR 

1

Os números de identificação das salas da FM seguem um padrão de
localização. A partir da entrada principal da FM (pelo busto do Dr. Arnaldo), os
números do Corredor são medidos, ordenadamente, da esquerda para
direita.

Uma entrada bastante usada, principalmente por quem mora
perto da FM, é a “entrada do SVO”, que se localiza na Av. Dr. Enéas
Carvalho de Aguiar, nos fundos da FM. Usamos muito essa entrada
para ir à atlética, ao bandejão da Enfermagem e ao HC. 

CORREDOR 

2

ENTRADAS E  

DA FM 

A principal entrada se encontra na Av. Dr. Arnaldo, 455. Em
frente a essa entrada, há uma das saídas do Metrô Clínicas. 
 É uma das entradas mais acessíveis.

Também, há a entrada pelo
Instituto de Medicina Tropical,
que fica logo antes de
chegarmos à entrada do SVO.

CORREDOR 

3 INDICA O
CORREDOR 

INDICAM
A SALA 

 CORREDORES 
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O Porão é, acima de tudo, um lugar de convivência. Lá, você pode conversar, descansar e até jogar sinuca
e tênis de mesa. O porão é, também, o local onde se encontram, as salas do CAOC, do DC e do CAAVC (é o

Centro Acadêmico da FoFiTO), além do restaurante AZE, das lojinhas e das salinhas de algumas
Extensões. É importante ressaltar, também, que lá se encontram as salinhas dos Coletivos, ou seja, o

NEGSS (Núcleo de Estudos em Gênero, Saúde e Sexualidade), o GENI (coletivo feminista) e o Núcleo Ayé
(coletivo Negro), além do PUB. O PUB é um espaço de integração, de expressão artística e de diversão.

Para ir à AAAOC, saia pela saída dos
fundos (SVO), atravesse a Av. Dr. Enéas
e vire à direita até chegar ao InRad. Na
Rua Particular (é a rua que desce com
o InRad à esquerda), desça até chegar
em frente ao IOT e vire à direita.
Finalmente, é só descer a famigerada
Ladeiroc que você chegará à nossa
amada atlética.

ATLÉTICA
E LADEIROC 

Se você está no porão, apertado para ir ao banheiro, e não sabe aonde ir, siga a linha
amarela. Se precisar resolver algo no CAOC ou no DC, siga a linha vermelha: o CAOC
fica na primeira saída à direita; o DC, no final desse corredor, também à direita.

Atualmente, o porão está passando por uma reforma. Por isso, não estranhem se
encontrarem esse espaço um tanto quanto bagunçado (não que antes fosse muito

organizado, hehe) 

PORÃO
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1563 (P Estacione - ele fica aberto 24h);
1590 (Will Park);
1616 (Doha Parking).

Carro/Estacionamento 

Na FM, há um amplo estacionamento. Estacionar lá, todavia, é bem restrito aos
alunos dos primeiros anos da graduação (1º e 2º anos), que tem poucas
atividades práticas em hospitais. À medida que se avança no curso
(principalmente, na fase do Internato), os horários vão se tornando mais
acessíveis, de tal modo que o estacionamento torna-se aberto em todo e
qualquer horário (manhã, tarde ou noite). Por isso, nesse começo de curso,
recomendamos alguns estacionamentos nos arredores da faculdade. Enquanto
alguns são muito caros, outros oferecem uma excelente relação custo/benefício.
Se você estiver muito atrasado para algum compromisso (ou não quiser escalar
o “Monte Olimpo” - carinhosamente, chamamos a Ladeiroc de Monte Olimpo,
dada sua infinitude), o estacionamento da Rua Doutor Éneas Carvalho de
Aguiar 560, que fica na parte de trás na FMUSP, é a melhor opção
(embora os seus valores sejam crescentes com o tempo estacionado).
Se, por outro lado, você quiser economizar e não estiver tão 
pressado, os estacionamentos da Rua Oscar Freire são a melhor
opção (os preços são fixos e o serviço conta, inclusive, com
manobrista!). Neste caso, recomendamos os localizados nos
seguintes números:

Como vocês vão perceber, calourinhos, o carro se faz mais
necessário para ir à CU, que, na verdade, parece ter sido
projetada para a locomoção por automóveis. Lá, ao contrário
do que ocorre na FM - ou nos seus próprios arredores -, o
estacionamento é muito mais facilitado: basta parar o
carro onde houver algum espaço livre (desde que nã
 interrompa o fluxo das ruas). Além disso, nos
principais institutos que vocês terão aulas (ICBs
principalmente), há um amplo espaço interno
(do próprio Instituto) para estacionamento.
Aproveitem! 

Metrô
 

Na FM, há uma estação de metrô na porta da Faculdade. É a estação
Clínicas (linha verde). Há, também, outra estação, um pouco mais

distante da faculdade, mas mais próxima da atlética, que é a
estação Oscar Freire (linha amarela). Uma vez na Oscar

Freire, basta subir essa mesma rua, virar na Artur de
Azevedo (rua da atlética), subir a ladeiroc

e entrar, pelo SVO, à faculdade.

TRANSPORTE

Dica de ouro:
nunca se esqueça de aplicativos como Google Maps ou Moovit, que auxiliam muito na hora de usar o transporte público.

Bicicleta
 

Na portaria principal, ao lado do metrô
Clínicas, existe um bicicletário em que

você pode estacionar sua bicicleta. O HC
possui, também, um bicicletário próprio

no sentido InRad (veja o manual completo
para mais informações sobre bicicletas).
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lanchinhos com desconto, você pode pegar quantas
vezes quiser, são ilimitados.
combos, todos custam R$2,00, mas funcionam em um
esquema diferente de limitações, que vamos comentar
mais adiante.

AZE FM

Com seu Cartão USP, você
consegue alguns descontos.

Nota: O AZE da FM aceita a carteirinha digital!

Almoço (de 11:30 até 14:30)

O preço comum do Self-service é R$ 52,00/kg (valores 2021),
mas alunos da FM pagam somente R$ 2,00 para comer
O TANTO QUE QUISEREM! (pratos com 2kg são comuns).

Lanchinhos e cafézinho (até o AZE fechar) existem em 2
categorias:

Atenção:
AZE e bandejão são coisas diferentes! Essas restrições não se aplicam ao bandejão. Você
pode almoçar e jantar  no mesmo dia em um dos bandejões. Caso almoce no bandejão,
você ainda consegue usar seu combo ou o desconto do AZEOC (fica a dica, hehe). 

AZE AAAOC (AZEOC)
 

Com o Cartão USP (é difícil aceitarem a
carteirinha digital), você tem direito a um

desconto de R$10,00 na sua compra.
 

Exemplo:
Um pastel (R$6,00) + Coca-Cola (R$6,00) = R$12,00.

Com o desconto você pagaria somente R$2,00 (12-10=2)

ALIMENTAÇÃO

Mas… Infelizmente, nem tudo são flores, não é mesmo?
Existem algumas restrições para os descontos.

 
Os benefícios no AZE somente podem ser usados 1 VEZ NO DIA! Isso mesmo.

Caso você almoce, não poderá pegar o combo nem usar o desconto no AZEOC.
Ou seja, no período de 1 dia, você pode:

Almoçar OU pegar o combo OU pegar o desconto AZEOC

AZE

14



Bandejões
 

Bem vinde a vida universitária! Finalmente, você poderá dizer que vai “bandejar”. Os bandejões são uma experiência
muito enriquecedora da vida do universitário. Além disso, é importante lembrar que alguns bandejões oferecem almoço e

janta! Diferentemente do AZE, a comida dos bandejões varia de chernobyl ☢  até gostosinhas 😍  (a questão principal é
saber escolher!). Em geral, sendo mediciner da FMUSP, você terá alguns bandejões “queridinhos” (todos têm, hehe).

 
Para saber em maiores detalhes o endereço, veja um mapinha.

O horário de funcionamento, os preços (para alunos, o preço é sempre R$2,00; para visitantes, não)
e o ponto de venda, vocês podem acessar pelo app Cardápio USP! (mais informações adiante)

 
 

Bandejão da Saúde Pública

Localização: é literalmente do lado da FMUSP! É só
atravessar uma rua. 
Vantagens: TEM JANTA! Além de ser super perto, o que
faz com que esse seja um ótimo bandejão para você
jantar após uma longa aula na FMUSP!
Desvantagens: Nenhuma?
Comida: Boa
Reposições: Suco! (mas cuidado com os chernobyls )
(Permite salada, arroz e feijão?)
Restrições COVID: Fechado

Bandejão da Enfermagem 

Localização: na rua da trás da FM, perto do HC
Vantagens: é muito lindinho, tem o jardim da Enfermagem ao
lado, muito gostosinho de almoçar lá. Além disso, como é na
rua do HC,é otimo para quando você estiver fazendo alguma
coisa prática no hospital e almoçar de uma vez! Hehe 
Desvantagens: Infelizmente, não tem janta :(
Comida: Boa
Reposições: Permite reposição de salada, de arroz, de feijão e
de suco! (mas cuidado com os chernobyls ) 
Restrições COVID: Fechado

Gerar um boleto no app do Cardápio USP (os créditos ficam disponíveis de 1 até 3 dias após o pagamento deste boleto); 
Pagar presencialmente. Neste caso, os créditos ficam disponíveis instantaneamente.

Sobre o PAGAMENTO

Nos bandejões, sua carteirinha USP (tanto a digital quanto a física) atua como um cartão de banco, sendo a forma de pagamento. Por
isso, é necessário fazer a recarga desse cartão, ou nos pontos de venda (explicitados abaixo), ou digitalmente (via App Cardápio USP).
Sempre, o valor tarifado é de R$2,00. 

Para recarregar, você tem 2 opções: 

Os locais para recarga, bem como os horários, estão expostos a seguir: 
FSP - Segunda, 11:00 às 13:00; 17:30 às 19:00 
FM - Segunda e quarta, 11:00 às 12:30 
ENF - Quinta, 11:00 às 14:00

Sobre o app Cardápio USP
 

Nesse app, você pode ficar por dentro do Menu do dia de cada um dos bandejões, além de saber o
horário de funcionamento. Além disso, nesse App, você também pode recarregar sua carteirinha.

ALIMENTAÇÃO
BANDEJÃO
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