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0. Tópicos Principais
Pra você bixão ou bixete, que tá com preguiça, que não tá a fim de ler
esse manual inteiro, abaixo estão os tópicos mais importantes.
Lembramos que o manual foi feito para fazer com que você fique um
pouco mais espertinho nesse começo de curso, ler só os tópicos
principais não vai adiantar ¯\_(ツ)_/¯ mas pelo menos vai conhecer o
mínimo que precisa.
2.1 Prédios da EACH - você tem que saber pra onde está indo né.
3. Recepção dos Bixos
4.6. Bandejão - <3
6.1 - Permanência na faculdade - PAPFE - COSEAS - se você vai precisar de auxílio
estudantil preste muita atenção nesse tópico!
6.5. Guia Gourmet EACHiano - importantíssimo
8.2 Esportes - e Intercomp!
8.3. E a diversão? - afinal pra quê estamos aqui?

1. Introdução
O Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação (DASI) lhe dá
os parabéns e lhe deseja boas-vindas ao seu primeiro ano no curso de
Sistemas de Informação (SI), na Escola de Artes, Ciências e
Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP).
Para ajudá-lo a se orientar e a se adaptar à Universidade de São
Paulo e ao curso de SI, preparamos este manual, o "SI for Dummies - O
que todo bixo precisa saber".
Nele você encontrará dicas rápidas sobre utilidades
na EACH, serviços fornecidos para alunos da USP,
oportunidades no curso, repúblicas, transporte,
permanência estudantil, estudo, lazer, festas, nossos
hinos, atividades que irão ocorrer na semana de
recepção, dentre outros assuntos que costumam ser
muito úteis durante todo o primeiro ano como bixo de SI e também
durante todo o resto da graduação.
O DASI é uma entidade de representação do curso formada por
alunos. Como vocês, nós também já passamos pelo nosso primeiro
ano; por isso todo ano montamos esta compilação das maiores
dúvidas da galera que ingressa no curso.
Como nos livros da famosa série que inspira a paródia do título, o
"Calculus for Dummies", "Java for Dummies" e vários outros,
buscamos tomar seu tempo de leitura apenas com dicas rápidas e
úteis, todas separadas por seções e facilmente localizadas pelo
sumário.
Aproveite esta oportunidade para descobrir mais sobre o
"mundo de SI na USP". Sinta-se à vontade para conversar com
qualquer membro do DASI, para tirar dúvidas, dar sugestões, conhecer
nosso trabalho ou fazer parte da equipe. Para mais informações,
acesse nossa página do Facebook www.facebook.com/DASIUSP ou
nosso site em www.dasiusp.com. Se preferir ou não encontrar o que
precisava mande um e-mail para contato@dasiusp.com.

2. EACH
O campus da Zona Leste abriga uma
unidade integrada que concentra
cursos das áreas de Artes, Ciências e
Humanidades, e que não são
oferecidos pelo campus da Cidade Universitária. A EACH, localizada no
campus USP Leste, é uma unidade de ensino, pesquisa e extensão da
Universidade de São Paulo. Foi inaugurada no dia 27 de fevereiro de
2005 e pertence ao segmento leste do campus da Capital da
Universidade de São Paulo.
O projeto pedagógico da EACH caracteriza-se pela promoção da
integração entre as diversas áreas do conhecimento e, por extensão,
de seus dez cursos. Por isso, diferente da maior parte das outras
unidades da Universidade de São Paulo, não é dividida em
departamentos, possuindo apenas coordenações de cursos e a
coordenação do Ciclo Básico.
A EACH tem
como
princípio
norteador promover
uma forte interação
com as comunidades da zona leste. Ao lado das atividades culturais e
esportivas, propõe-se a desenvolver diversos programas de extensão,
como cursos de aperfeiçoamento e projetos de pesquisa voltados para
a solução de problemas locais, além de proporcionar maior acesso às
facilidades laboratoriais em diversas áreas, como ciências, artes,
informática, sensoriamento remoto e ensino de línguas.

2.1 Prédios da EACH
Durante seu período na EACH você vai frequentar alguns prédios
entre eles os principais são: Titanic, CB, Elefante Branco. Além disso
também temos a Biblioteca, os Auditórios e o Ginásio.

Titanic (I1):
Nesse prédio é onde você tem a
grande maioria de suas aulas, é
nele que estão: a sala do DASI, as
salas das EJS, a sala do PET, nosso
querido bandejão <3, o serviço de
graduação e as salas de alguns
professores.

CB:
Aqui você vai ter as aulas do CB,
também estão aqui: A lanchonete,
os laboratórios para uso dos alunos,
o laboratório para impressão e o
deque (ou o que sobrou do deque :(
).

Elefante Branco (A1):
Nesse prédio estão as salas dos
professores, além disso é um lugar
tranquilo para estudar, tirar uma
soneca, ir ao banheiro ou dar uns
beijinhos rs.

Incubadora Tecnológica e Social:
A Incubadora Habits abriga novas
empresas dando apoio para que
elas se desenvolvam. É um espaço
aberto aos estudantes e conta com
alguns eventos englobando o
empreendedorismo.

3. Recepção dos Bixos
“Finalmente o estresse do vestibular passou. Entrei na USP,
melhor universidade da América Latina… Mas e agora, como que as
coisas funcionam? ” Acredite, essa pergunta é bem mais comum do
que você imagina… E é para solucionar todas as dúvidas relacionadas
a esse assunto que a semana de recepção existe!
A semana de recepção dos calouros existe justamente para
auxiliar e explicar para você, pobre bixinho, como as coisas funcionam
na USP. Contando com uma programação oficial organizada
especialmente para você, a semana conta com uma série de palestras
realizadas para te
introduzir
nesse
universo do qual você
fará parte, ao menos,
pelos
próximos
quatro
anos.
As
palestras em si vão
desde boas-vindas (realizada pela Direção da Escola de Artes, Ciências
e Humanidades, ou simplesmente EACH) até palestras sobre os grupos
de pesquisa, projetos de extensão, e sobre entidades geridas
unicamente por alunos, como é o caso dos Centros Acadêmicos (ou
Diretórios Acadêmicos, como o DASI), das Empresas Juniores, da
Atlética, etc. Tudo feito com a intenção de deixá-lo menos burro.

Mas as coisas não param por aí… Além da programação oficial,
algumas entidades (como é o nosso caso, o DASI) organizam uma
programação “extraoficial”, minuciosamente preparada para acolhê-lo
da melhor forma possível, contando com atividades que vão desde
festas de recepção até o tão famoso pedágio. Ressaltamos que
ninguém é obrigado a fazer nada, e apesar de o trote parecer
assustador para muitos, a ideia tida e realizada por nós é que o trote
universitário nada mais é do que mais uma forma de recepção e
integração entre os bixos e veteranos. Em nossa programação, você
verá que as atividades são tranquilas, divertidas, e vale muito a pena
participar. No fim das contas, só queremos boas lembranças e que
todos os calouros entrem com o pé direito na universidade.
Lembrando que não é somente você que está perdido. São cerca
de 180 pessoas de Sistemas de Informação que estão na mesma
situação que a sua. E a semana de recepção também serve para
integrar essas pessoas entre si, fazendo com que você conheça
aqueles que vão lhe acompanhar por essa sua jornada acadêmica.
Além disso, é uma oportunidade muito legal de conhecer não só os
outros bixos, como também seus veteranos, que poderão auxiliar
ainda mais diretamente todos os seus dilemas e conflitos durante os
seus anos de faculdade (acredite, é muito útil ter um veterano por
perto!).

4. Utilidades na EACH
4.1. Cartão USP
Logo que fizer sua matrícula, você receberá seu cartão USP e um
cartão magnético para utilizar o restaurante universitário (o famoso
bandejão). Estes são temporários, válidos apenas por alguns meses.
Como o primeiro é feito de papel, recomendamos que cuidem bem
dele e, se possível, plastifique-o.
O Cartão USP é sua identidade dentro da Universidade. Ele é
necessário para o acesso à EACH e a outros campi, para a utilização da
biblioteca e (reza a lenda) até para fazer provas, dependendo do
professor.

No final do primeiro semestre, é preciso fazer o pedido do cartão
definitivo, o qual substitui ambos e possui melhor resistência. Esse
pode ser solicitado através do sistema JupiterWeb, que será descrito
ao fim desta seção. 

4.2. Bilhete Único

Para aqueles que não conhecem, o Bilhete Único é o cartão de
passagens que permite a integração entre ônibus, metrô e trens na
cidade de São Paulo.
Existem duas modalidades do Bilhete Único. O Passe livre e o
passe de estudante. O passe de estudante, todos os estudantes têm
direito e, com ele, você tem direito a pagar metade da passagem de
qualquer transporte público. O Passe livre possui algumas restrições
quanto a renda familiar. Para aplicar-se a qualquer uma das
modalidades a universidade precisa enviar seus dados à SPTrans (a
data de envio pela universidade é informada por e-mail, no início do
ano) e solicitar o bilhete no site da SPTrans. Portanto certifique-se de
informar corretamente seus dados pessoais à graduação na matrícula.
Caso haja a necessidade de retificação, esta poderá ser feita pelo
JupiterWeb.

4.3. Links úteis
4.3.1. TIDIA-AE (Cursos On-line)
O TIDIA-AE (Tecnologia da Informação no
Desenvolvimento da Internet – Aprendizado
Eletrônico) é o portal de uma ferramenta
gerenciadora de cursos utilizada por toda a
Universidade de São Paulo. A grande maioria dos
professores disponibilizam no TIDIA materiais como slides de aulas,
PDF’s de livros, listas de exercícios e notas de provas; tudo isso
organizado pelas matérias que você está cursando. Além disso,
também é frequentemente usado para a entrega de EP’s (os famosos
exercícios programa) e outras atividades. Para entrar, acesse
http://ae4.tidia-ae.usp.br/portal. Se o professor for utilizar a antiga

versão do TIDIA, o link para o portal é http://tidia-ae.usp.br/portal.
4.3.3. Jupiter Web
Jupiter Web é o portal onde sua permanência na faculdade será
gerida. Lá você encontrará a sua grade de matérias, acompanhará o
seu desempenho acadêmico e é onde você deverá fazer suas próximas
matrículas semestrais nas matérias (a primeira matrícula é feita
automaticamente quando você ingressa). Além disso, você encontrará
acompanhamentos de estágios, emissão de documentos, calendário
letivo e várias outras utilidades. Para entrar, acesse
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb e clique em “primeiro acesso”.
4.3.4. Calisto Web
Calisto Web é um sistema de atendimento online ao aluno e é
responsável pelas solicitações para o serviço de graduação da EACH.
É possível solicitar histórico escolar, bilhete único,
aproveitamento de estudos, transferência interna e externa,
requerimento de matrícula, trancamento do curso, revisão de prova,
entre
outros
serviços.
Para
entrar,
acesse
www.each.usp.br/formularios.

4.4. Biblioteca
Na biblioteca da EACH dizem também contamos
com acesso Wi-Fi, bancadas com tomadas e salas para
reuniões. É um ótimo ambiente de estudos, como
deveria ser. Mas se não quiser estudar na biblioteca,
pode se acomodar em qualquer canto da EACH e
utilizar o Wi-Fi normalmente.
Tudo o que você precisa para o empréstimo de livros é seu cartão
USP e uma senha, criada na primeira vez que for lá. Não há segredos.
Porém, não deixe para pegar livros de última hora, principalmente
perto das provas. Livros de cálculo, por exemplo, costumam ser muito
procurados e pode ser que não os encontre.

4.5. Laboratórios e Cota de Impressão
Os laboratórios de SI ficam localizados no último corredor (bloco
três) do primeiro andar do prédio do Ciclo Básico. Para utilizá-los, é
preciso possuir uma senha pessoal. Apenas os alunos de SI possuem
senha para esses laboratórios.
No laboratório 02, localizado no mesmo andar, no primeiro
corredor (bloco 01, "Prédio do Ciclo Básico"), é possível fazer
impressão. Todos os alunos possuem uma cota, não cumulativa, de
180 páginas semestrais.
Os alunos de SI costumam organizar grupos de estudos e outras
atividades nos laboratórios (principalmente no lab. 07). Então, já sabe,
tendo qualquer dúvida ou problema, é só aparecer por lá. Sempre há
alguém disponível para te ajudar.
Alguns alunos também costumam usar os laboratórios para jogar
(NÃO GRITEM).
Ah! Mas não se esqueça, tirou um computador da tomada, retirou
o cabo de rede para plugar no notebook? Arrume tudo antes de sair!

4.6. Bandejão
O refeitório da EACH, mais conhecido por bandejão
ou bandex, está localizado no prédio I1 (Titanic), lá
são servidos o almoço (11h00 às 14h00) e o jantar
(17h30 às 20h00). A refeição para alunos custa
R$2,00
e você deve realizar a
compra, ao lado do
próprio bandejão, dos
créditos para poder
utilizar o serviço. Fique atento aos horários de venda: das 10h às 14h e
das 17h às 19h (entre as 19h e 20h, não adianta chorar: você só entra
se tiver créditos!). Inicialmente você utilizará o cartão provisório
branco que você recebeu na matrícula para colocar estes créditos. Não
se esqueça de levar o cartão USP provisório que você também recebeu
na matrícula. Evite carregar o cartão em cima da hora, compre o

quanto puder, antes, para evitar pegar fila todos os dias.

4.8. Seção de Graduação
A seção de graduação se localiza no prédio I1 (Titanic) e é o lugar
aonde você provavelmente vai para resolver os seus problemas.
Atualmente, o Sistema CalistoWeb (www.each.usp.br/formularios) é o
encarregado de abrir chamados, porém, em alguns casos,
pessoalmente fica sempre mais fácil. Além disso, caso você esteja
perdido, vale ir lá para obter informações confiáveis: eles vão te
informar exatamente onde você precisa ir.

4.9. Microsoft Imagine
A vida de estudantes na USP traz alguns benefícios. Uma delas é o
acesso ao Microsoft Imagine, programa resultante da parceria entre a
Microsoft e as Universidades. Ele permite que os estudantes
obtenham alguns softwares dela gratuitamente ou com desconto
especial. Softwares como Windows 10 Education e Visual Studio estão
disponíveis lá.
Para isso, logo no início do semestre, você receberá, no seu e-mail
USP, um link para criar sua conta no Imagine. É só clicar, completar
seu cadastro e pronto.

5. O Curso
Bem, chegou a hora de você saber um pouco mais sobre o curso
em que você acabou de entrar! Como você, querido bixo, já deve ter
notado, o curso de Sistemas de Informação é sediado na Escola de
Artes, Ciências e Humanidades, no campus da USP-Leste. Porém, uma
coisa que talvez você não saiba são os diferenciais dessa Escola, uma
vez que ela tem uma estrutura um pouco diferente das demais
unidades da USP. O projeto pedagógico da EACH é caracterizado por
ter uma ideia de multidisciplinaridade entre os cursos.
O Ciclo Básico (CB) da EACH difere-se por ser justamente a
aplicação dessa proposta multidisciplinar. Todos os cursos da EACH
têm as seguintes matérias em comum pelo CB:

Ciências da Natureza
Tratamento e Análise de Dados / Informações
Sociedade, Multiculturalismo e Direitos
Resolução de Problemas I e II
Psicologia, Educação e Temas Contemporâneos
Sociedade, Meio Ambiente e Cidadania
Arte, Literatura e Cultura no Brasil

Enquanto nos outros cursos essas disciplinas são cursadas durante
o primeiro ano, em SI elas estão espalhadas ao longo dos 8 semestres
do período ideal.

5.2 Estágios
A USP oferece dois tipos de estágios, os obrigatórios e os não
obrigatórios. Os não obrigatórios, como o próprio nome já diz, são
opcionais e os alunos apenas precisam seguir as normas que se
encontram no site da EACH (www.each.usp.br). Não é recomendado
fazer estágios não assinados pela USP, pois eles podem prejudicar seu
desempenho acadêmico e, caso isso aconteça, você pode perder
muitas oportunidades, como Iniciações Científicas e até Intercâmbios.
Os estágios obrigatórios, por sua vez, são necessários para os
estudantes que estão concluindo o curso. Como você acabou de
entrar, ainda é cedo para pensar nisso, mas saiba que o aluno pode
optar por fazer um projeto de estágio ou de TCC quando for concluir o
curso. Há alguns meios de “trocar” ou “remover” essa obrigatoriedade
de fazer o estágio ou o TCC ao final do curso. A USP entende que cada
ano de Iniciação Científica realizado equivale a seis meses de TCC ou
um estágio. Ou seja, se você faz um ano de Iniciação Científica durante
sua graduação, você precisará de apenas seis meses de estágio
obrigatório ou de TCC.

5.3. Iniciação Científica
Iniciações Científicas são projetos de pesquisas
cujo conteúdo é desenvolvido por um aluno
devidamente orientado por um professor. Geralmente
esses projetos são financiados por instituições que

trabalham em conjunto com a Universidade de São Paulo e, logo, em
alguns casos você recebe um pequeno auxílio para realizar as
pesquisas. Mas vale salientar que também é possível fazer Iniciações
Científicas voluntárias em que você executa praticamente as mesmas
coisas que um bolsista, só que você não recebe por isso. Veja abaixo
alguns desses projetos:

 NPq
C
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
oferece, atualmente, dois programas distintos de Iniciação Científica: o
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica (PIBIC) e o
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação (PIBITI). As bolsas conferidas pelo CNPq são,
geralmente, baseadas em mérito acadêmico. As bolsas são destinadas
a alunos a partir do 3º Semestre (segundo ano), podendo concorrer a
elas a partir de abril do ano letivo, e o critério de seleção é baseado na
nota (ou média ponderada).
Ensinar com Pesquisa
Bolsa Institucional oferecida pela EACH, o Programa Ensinar com
Pesquisa da USP destina-se, prioritariamente, aos alunos que
comprovaram renda de até cinco salários mínimos ao preencherem o
questionário socioeconômico da FUVEST e estão devidamente
matriculados, pelo menos, no 3º semestre letivo da graduação. Porém,
o período de inscrições ocorre no final do ano e, logo, os alunos do
primeiro ano que tiverem um desempenho acadêmico razoável já
podem concorrer.
FAPESP
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo oferece
bolsas com duração de, em média, um ano, destinadas a alunos de
graduação, podendo realizar a solicitação da bolsa em qualquer
período do ano. As bolsas FAPESP geralmente são mais difíceis de
conseguir, pois exigem um desempenho quase impecável por parte do
aluno, além de exigirem muito trabalho durante o período de
pesquisa. Porém, são muito reconhecidas e normalmente o valor da

bolsa é um pouco maior que as demais.
PET
Entre as atividades realizadas pelos participantes do Programa de
Educação Tutorial (entidade que será apresentada em breve) está a
realização de pesquisa. No caso do PET-SI, cada participante realiza
uma Iniciação Científica individual, e também pode haver Iniciações
Científicas em grupo. O aluno já se liga a um determinado projeto
assim que é aprovado no processo de seleção do grupo.
PUB
O PUB (Programa Unificado de Bolsas) é um edital da USP que
concede bolsas não só para projetos de pesquisa, mas também para
ensino, cultura e extensão. Neste edital, os professores-pesquisadores
enviam os projetos para o programa para que os alunos possam se
inscrever em até 2 deles dos quais PODERÃO ser escolhidos. O Edital é
lançado via Júpiter geralmente depois maio.
Voluntária
Para realizar uma Iniciação Científica, o aluno não precisa,
necessariamente, estar vinculado a uma instituição de pesquisa (CNPq
ou FAPESP, por exemplo), uma vez que a Comissão de Pesquisa da
EACH abriu a possibilidade de reconhecer um período de Iniciação
Científica realizado de forma voluntária, sem bolsa. Para obter a
devida certificação e reconhecimento, basta que o aluno tenha
realizado um período de, pelo menos, seis meses de pesquisas e tenha
atingido as devidas exigências estabelecidas pela Comissão.

5.4 Intercâmbios
Um desejo comum entre muitos estudantes de graduação é
estudar um tempo no exterior. Afinal, viver um período com uma
cultura diferente e sozinho deve ser uma experiência única, não? Mas
relembramos a importância de um bom desempenho acadêmico do
aluno para que esse “sonho” possa se tornar realidade. Veja abaixo
alguns dos programas de intercâmbios de que você pode se beneficiar.
Procure saber quais deles oferecem auxílio financeiro durante o

período do intercâmbio: dependendo do programa e do edital, você
pode conseguir desde as passagens de avião até uma bolsa mensal
para você sobreviver lá fora.
AISEC
Presente em 1.850 universidades de 110 países e territórios, a
AISEC é a maior organização internacional formada por estudantes do
mundo. A plataforma permite que jovens descubram e desenvolvam
seus potenciais de modo a ter um impacto positivo na sociedade.
Anualmente a AIESEC realiza mais de 500 conferências, 15.000
intercâmbios profissionais e oferece mais de 17.000 posições de
liderança para os nossos membros em todo o mundo. (Definição
retirada do site da instituição).
Programas de Intercâmbio oferecidos exclusivamente pela USP
O Programa de Bolsas de Intercâmbio para Alunos de Graduação
oferece mais de 1.000 bolsas de estudos para alunos de graduação
terem a oportunidade de estudar no exterior. O projeto é inédito
entre as universidades brasileiras e as bolsas estão distribuídas entre
duas agências: Aucani e Auspin.
Bolsa Santander USP
Instituídas em 2006, por meio do Programa de Intercâmbio
Internacional com Países Ibéricos, tem como objetivo possibilitar aos
alunos de graduação, regularmente matriculados, cursar disciplinas de
graduação em instituições ibero-americanas de ensino superior,
durante o período máximo de um semestre. (Definição retirada do site
do programa)

5.5 Entidades do curso e os RD’s
Além do diretório acadêmico, o curso de SI conta com outras
entidades formadas por alunos as quais também trabalham para
promover um aumento cada vez maior na qualidade do curso. As
entidades são o PET (Programa de Educação Tutorial) e a SI USP Jr (a
Empresa Junior de Sistemas de Informação). Abaixo seguem uma
rápida introdução sobre cada uma delas:

PET- SI
O Programa de Educação Tutorial é um dos programas especiais
do Ministério da Educação (MEC). É um grupo formado por 12 alunos
bolsistas e um professor tutor.
O grupo tem como objetivo realizar atividades acadêmicas extra
curriculares, que integrem ensino, pesquisa e extensão, propiciando
aos alunos participantes a complementação de sua formação
acadêmica, procurando atender plenamente as necessidades do
próprio curso de graduação.
Além de 12 alunos bolsistas e do professor tutor, o PET também
pode contar com até seis colaboradores (sem bolsa) e voluntários. A
entrada no PET se dá via edital. (Definição encontrada no site da
entidade).
SI USP Jr.
Entidade sem fins lucrativos formada e gerida exclusivamente por
alunos de Sistemas de Informação da Universidade de São Paulo. A
empresa Júnior de Sistemas de Informação atua prestando serviços na
área de Tecnologia da Informação para empresas de pequeno e médio
porte.
EACH GameDev
É um grupo de desenvolvimento de jogos digitais criado por
alunos da EACH-USP em 2013. Tem como objetivo permitir que o
aluno aprenda e compartilhe informações sobre o desenvolvimento de
games. Para isso são realizadas reuniões semanalmente para trabalhar
em projetos. Além disso, realizam-se workshops, dojos, oficinas,
palestras e eventos relacionados à criação de games. O grupo é aberto
para a participação de todos, independente do curso e do nível de
conhecimento.
TechnoMakers EACH
Grupo colaborativo, composto por alunos para desenvolvimento
de projetos com base em Arduino e Raspberry Pi. O grupo realiza
workshops, curso de introdução a Arduino e auxilia quem estiver
interessado elaborar algum projeto em conjunto com o grupo. As

atividades do grupo são divulgadas ao longo do semestre.
Web/Dev
Grupo de alunos que, juntos, aprendem a utilizar as mais diversas
ferramentas para criação de sites. Os membros aprendem a
desenvolver habilidades importantes para empresas, como a
pró-atividade, a capacidade de trabalhar com prazos, sob pressão e o
espírito empreendedor, necessário para a criação de projetos
pessoais.
Representantes Discentes (RD's)
Os representantes discentes são os representantes dos alunos
perante os professores. Escolhidos por meio de votação, os RD’s são
quem leva propostas dos alunos para os professores e a direção da
escola. Em suma, são eles que defendem os interesses dos alunos
perante os conflitos existentes na Universidade.

5.6 Créditos e Pré-requisitos
Na USP, as disciplinas funcionam por meio de créditos-aula e
créditos-trabalho. Um crédito aula equivale a uma hora de aula por
semana e um crédito trabalho corresponde (na teoria) a 30 horas de
atividades realizadas fora da sala de aula. Você precisa ter acumulado
um número mínimo (vinte e cinco por cento dentre o total de matérias
que o graduando está matriculado) de créditos (os créditos são
acumulados conforme o aluno é aprovado nas disciplinas) por ano
para não ter problemas com a sua matrícula. E após ter acumulado um
determinado número de créditos durante os seus anos de graduação,
você pode se formar!
Na Universidade você vai notar que algumas disciplinas contam
com pré-requisitos (por exemplo, Cálculo II tem Cálculo I como
pré-requisito e Introdução à Análise de Algoritmos tem Introdução à
Programação
como
pré-requisito). Porém,
existem pré-requisitos
fortes e pré-requisitos
fracos.
Os

pré-requisitos fracos permitem que você curse a disciplina desde que
tenha obtido uma nota entre 3 e 4.9 na matéria que é requisito (por
exemplo, se você obteve uma nota entre 3 e 4.9 em Introdução à
Programação, apesar de estar reprovado, você pode cursar Introdução
à Análise de Algoritmos).
Os pré-requisitos fortes, por sua vez, apenas permitem que você
curse certa matéria se você foi aprovado, isto é, com uma nota 5 ou
superior na matéria que é requisito (por exemplo, apenas é possível
cursar Cálculo II se você for aprovado em Cálculo I com uma nota 5 ou
superior).

6. Assuntos cotidianos
6.1 - Permanência na faculdade - PAPFE - COSEAS
Querido bixo, para ajudar em sua permanência na faculdade, a
USP conta com alguns programas de bolsas e auxílios para estudantes
que precisem de complementação de renda durante a graduação. O
PAPFE (Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil) é
um dos responsáveis por distribuir bolsas de auxílio-moradia,
auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio-livros. Desta forma,
você, aluno do primeiro ano que precisa de complementação de
renda, pode dedicar seu tempo aos estudos e oportunidades da USP.
Aqui estão os valores concedidos em cada tipo de bolsa:
Moradia: Auxílio-financeiro no valor de R$ 400,00 por mês por
até 12 meses (a depender da classificação socioeconômica);
Alimentação: Isenção no pagamento de refeições nos
Restaurantes Universitários por até 12 meses;
Manutenção: Pagamento mensal de R$ 200,00 por até 12 meses.
Este auxílio existe somente na EACH por conta da luta dos
representantes discentes.
Livros: Crédito mensal na Editora da USP, equivalente a R$ 150,00
por até 12 meses. A Bolsa Livros não é paga nos meses não letivos
(Julho e Janeiro).
As bolsas são destinadas a alunos que se enquadram dentro de
determinadas condições socioeconômicas pontuadas pela COSEAS
(Coordenadoria de Assistência Social). Não tenha vergonha, se está

passando por dificuldades, lembre-se: a USP não te deixará na mão.
Mas fique esperto, existe um prazo para o período de inscrições,
que você pode conferir no próprio JupiterWeb. As inscrições são feitas
no JupiterWeb (http://uspdigital.usp.br/jupiterweb), em ‘Gestão de
Bolsas’, ‘Inscrições PAPFE’.
Caso tenha o interesse de saber mais sobre tais benefícios, entre
no site da COSEAS, vá à sala do setor, ou se preferir, entre em contato
com as assistentes sociais do campus USP Leste:
Site: www.usp.br/coseas
Sala: USP Leste – Prédio I1 (Titanic) – Sala T 01. Fone: (11)
3091-1007.
Assistentes sociais da EACH: Ieda de Menezes Reis iedareis@usp.br e Priscila Cristina da Silva Cintra priscilacintra@usp.br.
Fonte:
http://www.usp.br/coseas/COSEASHP/dps/PAPFE2013/ORIENTAC
OESPAPFE2013.pdf

6.2 - Transporte
A EACH se localiza na rua Arlindo Béttio, número 1000, no distrito
Ermelino Matarazzo.
CPTM/METRÔ
A EACH é diretamente ligada por uma passarela à estação “USP
Leste”, que fica na linha 12 - Safira da CPTM. Esta linha pode ser
acessada pelas estações Brás e Tatuapé, da linha 3 - Vermelha do
Metrô/Linha 11 - Coral da CPTM, assim como pela estação Calmon
Viana da linha 11 - Coral da CPTM.
Na estação Brás, a
integração
entre o
Metrô e a CPTM é
gratuita durante todo o
dia, todos os dias da
semana. Já na estação
Tatuapé, desde o fim do ano de 2012, o programa “Integração

Gratuita” libera a integração com as linhas Coral e Safira em
determinados períodos. Abaixo os dias e horários desta integração:
Segunda a sexta-feira: das 10h às 17h e das 20h às 24h.
Sábados: das 15h à 1h.
Domingos e feriados: o dia inteiro.
Para os que acabaram de chegar à cidade, fiquem espertos com os
horários de funcionamento do Metrô e da CPTM:
Metrô: Domingo a sexta-feira: 4h40 às 00h00. Sábado para
domingo: 4h40 às 01h00.
CPTM: 4h00 à 00h00.
Tão importante quanto saber os horários de funcionamento, é
saber os horários de pico e também evitá-los, se possível. Meu caro
bixo, no transporte ferroviário de São Paulo o bicho pega DE VERDADE
(não você! Bixo não pega ninguém!), de manhã, no sentido centro e
no fim da tarde no sentido bairro.
Para os que moram próximo às estações do Metrô ou da própria
linha Safira, provavelmente o conjunto Metrô/CPTM é a melhor
opção. Mas o que fazer em dias de greve do Metrô e/ou da CPTM?
(Não se preocupe, isso ocorre uma ou duas vezes por ano - e algumas
vezes é só ameaça -, então quando souber de algum boato, busque
nos sites oficiais das instituições.)
Ônibus/Lotação (SPTrans)
Bom, temos diversas opções para chegar até a EACH utilizando
linhas de ônibus e lotações. Vou falar da mais “comum”, como o
2735-10 Metrô Penha/Jardim Keralux, que é uma boa opção para
quem tem acesso ao metrô Penha, na Linha 3 - Vermelha do Metrô.
Essa lotação irá lhe deixar no portão P1, próximo à biblioteca. O
melhor dele é que o ponto inicial é lá mesmo no metrô Penha, então
fora do horário de pico (aproximadamente entre as 17h00 às 19h00
em dias de semana) você consegue ir sentado sem grandes
dificuldades.
Além do nosso querido Keralux, há diversas outras linhas que
partem de vários lugares da cidade, todas elas deixando você no ponto
da Av. Dr. Assis Ribeiro, que fica em frente à Estação USP Leste:
Nº Linha

Ida

Volta

374M-10
1178-10
1178-31
2551-10
2582-10
2590-10

Metrô Itaquera
Praça do Correio
Praça do Correio
Terminal Pq. D. Pedro II
Terminal Pq. D. Pedro II
Terminal Pq. D. Pedro II

CPTM Ermelino Matarazzo
São Miguel
São Miguel
Term. A.E. Carvalho
Vila Nova Curuçá
União de Vila Nova

Mas vale lembrar que temos sempre o serviço do Google Maps
para nos ajudar, em São Paulo o serviço de rotas de transporte público
funciona muito bem. Lá também é possível obter informações como
intervalo entre ônibus/trens.
Estas últimas informações disponíveis também nos sites oficiais
das instituições:
SPTrans (ônibus)
http://www.sptrans.com.br/
Metrô
http://www.metro.sp.gov.br/
CPTM
http://www.cptm.sp.gov.br/
Caronas
Se você mora em algum lugar onde o acesso não é tão fácil das
formas apresentadas, ou apenas gostaria do conforto de não se sentir
em uma lata de sardinha, apareça na Semana de Recepção e conheça
seus veteranos e seus padrinhos. Eles poderão conhecer alguém que
mora próximo de você para que possam combinar caronas.

6.3. Moradia
Meu caro bixo, está se mudando para a cidade de São Paulo ou
migrando para a Zona “Lost”? Se não sabe onde procurar algum lugar
para morar próximo à EACH, fique tranquilo, pois este tópico foi criado
para você que está saindo de baixo da asa da mamãe. Aqui vão
algumas dicas para escolher algo que caiba no seu bolso, que não te
faça cruzar a cidade toda para ir até a faculdade e que possa lhe
fornecer serviços básicos, como mercado, farmácia, restaurantes e
afins.
As regiões mais habitadas por EACHianos fora do lar são:
Avenida Assis Ribeiro (Alturas próximas à EACH)
O custo de vida não é tão alto, você vai encontrar alguns bares e

restaurantes na região e o supermercado Rossi. As coisas são um
pouco longe umas das outras, porém você chegará muito rapidamente
na EACH.
Engenheiro Goulart (Uma estação antes da USP Leste, se está indo
sentido Calmon Viana)
O custo de vida é próximo ao das proximidades da EACH. Você
estará a uma estação na linha 12 Safira do campus, mas em
compensação a variedade de serviços é muito maior perto desta
estação. Várias repúblicas, restaurantes de preço acessível, padaria,
farmácia, entre outros. Fora que estará mais próximo do Metrô.
Tatuapé (Estação da linha vermelha do metrô e acesso à linha 12
Safira, a da USP Leste)
Aqui o custo de vida já é mais elevado (mas é possível achar
repúblicas ou dividir apartamento, diminuindo o custo de vida), em
compensação você tem, junto à estação, dois shoppings, o Metrô
Tatuapé e o Boulevard Tatuapé, onde encontrará de tudo. A região
também é boa, segura e cheia de variedades. Por ter acesso fácil tanto
à CPTM quanto ao Metrô, você conseguirá ir facilmente para a EACH e
para outros locais mais próximos ao centro da cidade. É o local mais
indicado para se morar!
No grupo dos estudantes da EACH no facebook
(https://www.facebook.com/groups/estudantes.each.usp/)
costuma-se anunciar vagas de repúblicas no começo do ano e de
tempos em tempos, vale a pena dar uma conferida mas há um grupo
voltado
para
as
repúblicas
da
EACH
(https://www.facebook.com/groups/271732549563970/) vale mais a
pena perguntar por lá. Outra boa forma para encontrar um lugar para
morar é comparecer na Semana de Recepção e conversar com seus
veteranos de SI, eles com certeza vão conhecer pessoas que tenham
vagas em suas repúblicas.

6.4. Lanchonete
Lanchonete, localizada no prédio do Ciclo Básico (CB), aqui é
onde você vai perder todo o seu dinheiro. Prepare-se para nunca

perder o horário do bandex, pois tentar substituir o prato pedreiro do
nosso amado refeitório por algum(s) salgado(s) na cantina pode ser
frustrante, vai continuar com fome e quando perceber lá se foi a
mesada que o papai te deu. Fica esperto!
E é para você que um convidado especial, grande entendedor das
iguarias locais, idealizou o próximo tópico.

6.5. Guia Gourmet EACHiano
Formado em gastronomia pela Le Cordon Bleu University, Tokyo,
Honda Nakamassu, ao ingressar no curso de Sistemas de Informação
no ano de 2012, decidiu se embrenhar pelas matas EACHianas e
buscar o que havia de mais peculiar dentre as iguarias das redondezas.
Sua busca por algo melhor e autoconhecimento resultou neste
pequeno guia (atualizado), onde você poderá saborear os mais
diversos pratos brasileiros.
Keralux (Comunidade ao lado do campus USP Leste)
●
Padoca - Rua Arlindo Béttio, 248
“A padoca é uma ótima opção, porém é a mais longe de todas!
Tem preços bem acessíveis”.
●
Ruk’s Lanches - Rua Arlindo Béttio, 71
“Lanchões gordurosos e baratos, além de ser uma ótima opção para os
dias que servem peixe no bandejão. Recomendo comer o X-desafio!”
●
Baião de dois - Rua Arlindo Béttio, um pouco depois do Ruk’s
“Dá pra comer MUITO.”
Assis Ribeiro/Estação USP Leste
●
Rossi - Rua Araçazal, 10
“É um supermercado, tem breja, tem vodka e comida! Os
croissants são GRANDES e baratos e você não morre por comer lá!
Recomendo os croissants de queijo e bauru!”
●
Pastelaria - Rua Araçazal, 10 - Dentro do Rossi
“Pastel frito na hora e também tem caldo de cana, é o típico
pastel de feira... dentro de um supermercado! Preço normal de pastel,
com qualidade normal de pastel de feira dentro de um mercado.”
●
Churrasquinho - Rua Araçazal, 10 - Fora do Rossi

“Churrasquinho de rua - é muito bom, mas não pode ter nojinho!”

Especial para repúblicas no Tatuapé
●
Dogão na Praça Silvio Romero
“Dogão 24h salva qualquer rolê.”
●
Gela Guela - Rua Itapura, 790
“Tem porções enormes e em conta.”
●
Kroke Salgados - Rua André Vidal, 158
“Vende todos os tipo de salgados, você consegue comprar em
grandes quantidades sem pedir com antecedência e ainda pode
escolher se quer salgado já frito ou congelado. Salva alguns rolês.”
Além dessas opções fora da EACH, dentro da EACH encontramos
uma variedade de vendedores de boas comidinhas como lanches
naturais, trufas, tortas, etc. Entre no grupo do facebook
(https://www.facebook.com/groups/183243118737649/).
Fique
atento, SEMPRE haverá uma boa comidinha perto de você!
Agora que já falamos da comida, vamos para o que importa:
Bares
●
Panela Show - Ao lado da estação Usp Leste.
“Típico buteco, cerveja barata, muito bom para jogar um truco de vez
em quando. Também é lá que acontecem muitas festas EACHianas.”
●
Bar do Baixinho - Fica ao final da rua Sen. Elói de Souza.
(Rua em frente a estação Usp Leste)
“Tradicional bar do convívio EACHiano, já faz parte da história da
faculdade. Conta até com o Dia Mundial do Bar do Baixinho, 17 de
agosto. Além de contar com a simpatia do dono (o Baixinho).”
●
Wilsons’s Bar - R. Tuiuti, 1419 - Tatuapé
“Provavelmente você vai encontrar bastante gente da EACH por lá”

7. Cidade Universitária
7.1. Cursos de Extensão
Faculdade é um lugar cheio de oportunidades. A USP oferece
cursos de aperfeiçoamento, atualização, difusão e especialização,
além de atividades de prática profissionalizante, programas de
atualização e residência. Para mais informações, acesse
https://uspdigital.usp.br/apolo.

7.2. Lazer, Cultura e Esportes
Na universidade você também tem acesso a uma vida cultural e
esportiva diversa dada a grande quantidade de eventos disponíveis,
que ocorrem em locais como no Teatro da USP, o cinema (CINUSP) e o
Centro de Práticas Esportivas CEPEUSP.

8. Vida Universitária
8.1 Onde e como estudar?
Agora que você já
sabe o que precisa para
sobreviver no curso, é bom
começar a estudar logo!
Na EACH existem vários
lugares onde você pode
estudar, dependendo da
sua necessidade. Caso precise de computador, o laboratório é um bom
lugar, porém o silêncio não é garantido. Já na biblioteca, você vai
encontrar um ambiente tranquilo, e próximo às provas, é bem
provável que várias pessoas também estejam lá estudando: é uma boa
hora para interagir e buscar ajuda.
Se você estiver em grupo, as salas reservadas podem ser úteis,
porém fique atento, pois dependendo da época do semestre, muita
gente terá a mesma ideia. Além disso, existem as mesas na

lanchonete, que não são exatamente ideais pra estudar, mas na
pressa, já ajudam. Falando em ajudar, é possível também recorrer às
monitorias ou o sufoco.
8.1.1. Monitorias
Bom, após o êxtase de ter passado na Fuvest, começam as
aulas. Você, bixo, fica envaidecido com as festas da EACH e esquece-se
de estudar, as primeiras provas começam a se aproximar... E o
desespero toma conta para conseguir tirar nota e não bombar em
Cálculo ou Programação. Para a sua sorte, algumas matérias do curso
contam com monitores, que nada mais são que alunos de SI que estão
dispostos a ensiná-los! O horário e a sala dos monitores serão
divulgados pelos professores de cada disciplina durante as primeiras
semanas de aula. Qualquer dúvida referente à monitoria, pergunte ao
professor, e, se você tiver dúvidas em relação à matéria, não deixe que
elas se acumulem, visite o monitor!
8.1.2. Sufoco
Além disso, o DASI criou o Sufoco. O Sufoco é um grupo de
estudos que se reúne, normalmente, dois dias por semana para
estudar Cálculo, matéria que precisa de um pouco mais de dedicação e
atenção para ser concluída. Para saber quando e onde serão as
reuniões, visite os grupos do facebook durante as primeiras semanas
de aula! Geralmente, o Sufoco conta com a participação de veteranos
ou os próprios monitores dessas matérias para auxiliar no estudo. Para
participar, basta entrar na sala e juntar-se ao pessoal. Você será muito
bem-vindo!
8.1.3. Dojo
Você também pode contar com o DASI para te ajudar com
programação! Introdução à Programação às vezes pode dar um nó no
cérebro, então nada melhor que uma ajudinha semanal para que você
possa entender. Assim como o Sufoco, os horários do Dojo serão
informados nas primeiras semanas de aula, em grupos e na própria
sala de aula. O Dojo consiste é uma dinâmica de resolução de
problemas de programação em grupo. Um aluno programa, outro fica

de “copiloto” auxiliando no desenvolvimento do código e o resto tenta
acompanhar o que está sendo feito. A cada minuto o copiloto assume
o papel de piloto, o antigo piloto senta-se junto ao resto do grupo e
alguém desse grupo é selecionado como novo copiloto. Assim como
no Sufoco, basta entrar na sala para se juntar à dinâmica.
8.1.4. Minicurso de Lógica
O DASI realiza um minicurso de lógica para auxiliar você, que
ainda não tem experiência com programação ou que gostaria de
revisar alguns conceitos. A data será informada em sala de aula e nos
grupos do facebook e o curso será composto de algumas poucas aulas
introdutórias ao uso da lógica na computação. A intenção do curso é
auxiliar o aluno para que não caia de paraquedas nas aulas de
Introdução à Programação.

8.2 Esportes
Durante sua estadia no curso de SI, além de ficar sentado na
sala de aula, estudando na biblioteca ou correndo para conseguir
entregar trabalhos, você terá a oportunidade de participar de eventos
esportivos específicos para o curso de Sistemas de Informação.
O DASI organiza alguns eventos durante o ano para aliviar a
tensão do semestre, interagir com seus amigos e tentar acabar com o
sedentarismo. A cada semestre um evento de Futsal é organizado
exclusivamente para isso.
8.2.1. InterSI
O InterSI, campeonato tradicional, é formado no molde de grupos
e fase mata-a-mata, conta com equipes formadas por alunos e
ex-alunos. Mas o evento mais esperado por todo bom aluno de SI é o
INTERCOMP.

8.2.2. Intercomp
O Intercomp é uma competição universitária
esportiva que envolve faculdades de computação.
Essa competição é realizada tradicionalmente em

uma cidade do interior do estado de São Paulo e teve início no ano de
1990. A organização do evento cabe às Atléticas e Centros Acadêmicos
de cada universidade participante. No caso da EACH, a entidade
organizadora é o DASI.
É disputado pelas seguintes faculdades: USP Leste, UNESP Rio
Claro, UFSCar, UNICAMP, UNICAMP-FT (CESET), FATEC–Carapicuíba,
UEM, UFU, UFMS, UTFPR, USP São Carlos (CAASO) e Mackenzie; e
acontece no primeiro semestre do ano em um dos feriados que
cobrem 4 dias de folga.
As faculdades participantes do Intercomp disputam jogos
esportivos como Basquetebol feminino e masculino, Futebol de
Campo masculino, Futsal feminino e masculino, Handebol feminino e
masculino, Natação feminina e masculina, Tênis de Mesa feminino e
masculino, Voleibol feminino e masculino, Vôlei de Areia feminino e
masculino, Xadrez e Truco feminino e masculino.
O DASI USP organiza treinos para selecionar os melhores alunos
do curso de SI para fazer parte dos times que disputarão as
modalidades citadas. Mas se você não tem interesse em participar dos
jogos, não tem problema. O Intercomp é também um local de
confraternização entre os estudantes das faculdades, onde você
conhecerá muitas pessoas, além das festas que ocorrem nas noites do
evento. É um momento muito importante e inesquecível para o
estudante e se você pensa em ir, um bom argumento para convencer
seus pais (e isso vale para qualquer evento acadêmico) é dizer que irá
fazer networking e que isso será fundamental para o sucesso na
carreira. Vale a pena participar e você já está convidado!

8.3. E a diversão?
Faculdade também é diversão, certo? Claro! Não é porque você
está na USP que só vai estudar. Existem muitas coisas legais a se fazer
também. Assim como o DASI, existem outras
entidades, todas elas com uma característica
em comum: Gostar de festas! É por isso que
não vão faltar festas, cervejadas e afins no
decorrer do ano, basta passear pelo Ciclo
Básico para saber o que está acontecendo de

interessante.
Vale lembrar que é importante interagir e se divertir na faculdade,
e mesmo que você não goste de festas, existem outros eventos
bacanas de participar, como a Semana de Sistemas de Informação
(SSI).
8.3.1. Semana de Sistemas de Informação
A Semana de Sistemas de Informação (SSI) é concebida como
uma reunião sócia, técnica e científica, com diversas atividades, e
como uma forma de viabilizar trocas de experiências entre alunos e
profissionais da academia e da indústria de Sistemas de Informação e
de áreas afins. A organização do evento conta com a participação dos
alunos do curso de Sistemas de Informação, o Diretório Acadêmico de
Sistemas de Informação, a Empresa Júnior de Sistemas de Informação
e dos professores do curso.
A SSI conta com a participação de profissionais convidados, tanto
internos quanto externos à Universidade de São Paulo, que são
expoentes nas áreas em que atuam. Os assuntos abordados no evento
também são bem variados, trazendo sempre assuntos que estão em
destaque no momento, desde workshops sobre novas tecnologias até
palestras sobre, por exemplo, gestão em TI e análise do mercado. A SSI
também conta com mesas de egressos que dividem suas experiências
no mercado de trabalho ou no meio acadêmico após o término da
graduação, entre outras atividades.

8.3.2. Festas do DASI – Glow in Each e
Eachian Horror Story – Madness
Muitos dizem que o pessoal de SI é nerd e
antissocial, mas mostramos que isso não passa
de um estereótipo muito do errado! Em 2012
e 2013 tivemos nossas primeiras grandes
festas, a “Glow in EACH”, que foi repetida em

2015, 2016 e 2017, festa cheia de luz negra e com muito neon!
Temática diferenciada com diversão mais do que garantida, e em 2014
tivemos a “Eachian Horror Story – Madness”, uma festa com o tema
de terror e loucura (nada do que vocês bixos não tenham passado
estudando para Fuvest), sendo que ambas foram um tremendo
sucesso! E esse ano teremos mais novidades!
8.3.3. Centro Acadêmico
No Centro Acadêmico (CA) acontecem algumas festinhas da EACH,
além de estar sempre aberto para um cochilo ou quem sabe socializar
com a galera dos outros cursos. O CA é um espaço destinado somente
aos estudantes, de todos os cursos, onde podem ficar por lá durante o
horário em que a EACH estiver aberta.
O CA fica atrás do Elefante Branco, é só seguir as paredes
desenhadas!

8.4. Hinos
Querido bixo, já apresentamos pra você as proximidades da EACH
e suas utilidades, sua estrutura acadêmica, onde você pode estudar,
além das diversões e festas que você encontrará por aqui. Agora
chegou uma das melhores partes, os hinos! Com eles vocês
aprenderão a demonstrar toda a sua raça e sangue pela nação
EACHiana em todas as competições e inters em que o DASI marca
presença.
Grifo
Grifo, estaremos contigo
Tu és minha paixão
Não importa o que digam
Sempre estarei contigo
Minha bata é roxa
A caneca na mão
Intercomp me espera

Para começar a festa!
XALALALAIA GRIFO GRIFO GRIFO
XALALALAIA GRIFO GRIFO GRIFO
XALALALAIA MACKENZIE SÓ TEM CUZÃO!
XALALALAIA GRIFO GRIFO GRIFO
XALALALAIA GRIFO GRIFO GRIFO
DASI É MEU CORAÇÃO!

Me dê limão
Me dê limão, cachaça
Gelo, açúcar e colher
Eu sou da USP, estudo de graça
Eu bebo todas e pego quem eu quiser
Nosso mascote, touro bandido
Mexeu com a gente você tá fudido
Toco o terror nessa cidade
Nós somos, nós somos da EACH!!
Sou da EACH
Sou da EACH, não é brincadeira
Sou Zona Leste e vou roubar sua carteira
Se não gostou, que vem pra cima
Roubo a carteira e ainda levo a sua pinga
Vâmo pro inferno, não, vâmo pro céu
Se não ganhar, a gente rouba o troféu
E lá no inferno, eu vou lhe dizer:
foi... o Cão... que botou pra nóis beber!
EACH Maravilhosa
EAAAAAAAACH, EAAAAAAACH, EAAAAAAAACH
EACH maravilhosa, cheia de encantos mil
EACH maravilhosa, melhor escola do Brasil
Nós temos os cursos que poucos desejam,
Mas muitos conseguem entrar!

Você que tentou... e não conseguiu
Vai ser burro assim na puta que o pariu!
Ser feliz na USP
Eu só quero é ser feliz
Porque eu passei na USP, onde você... sempre quis... É!
E poder me orgulhar
Por não pagar boleto, e gastar tudo no bar!

9. Créditos
Bem, aqui chegamos ao fim deste manual...
Um manual que só chegou às suas mãos graças à dedicação de
muitos alunos que, ano após ano, querem trazer algo cada vez melhor
para seus colegas e seu curso. O DASI é feito de alunos para alunos, e
neste manual procuramos explicar da melhor forma tudo o que nós
mesmos gostaríamos de saber ao entrar nessa incrível universidade.
Agradecemos a todos os membros do DASI que trabalharam
arduamente para essa ideia de reformulação do manual acontecer. Se
você tiver a chance de olhar edições anteriores do Manual do Bixo,
verá que ele está diferente a cada ano, o manual cresce e evolui, e
naturalmente, mudamos algumas coisas em 2018.
Aos que fizeram parte desse projeto, agradecemos por todas as
horas de dedicação, todos os e-mails trocados, Google Docs
compartilhados, todo o esforço para escrever cada linha da melhor
maneira possível.
E não podemos deixar de agradecer às antigas gestões que
criaram a ideia deste manual e o fizeram acontecer: nada disso teria
sido feito sem eles.
A você, sejam quais forem os seus interesses, o ideal é encontrar
aquilo que te chama atenção e aproveitar, pois, este é um período
inesquecível em que estamos em busca das nossas identidades e
objetivos, e a faculdade - principalmente uma faculdade como a USP é o lugar que vai te proporcionar grandes oportunidades para isso!
Aproveite a sua graduação! Já ouviu alguém dizer que os
melhores anos da vida são os da faculdade? Isso não é dito à toa! Ao
entrar na USP, você já vai perceber que muitas portas se abrirão para

você. Mas o período em que você está dentro dela, por mais que se
estenda, acaba logo... Por isso, não deixe de participar dos eventos,
não perca oportunidades de se divertir, de conhecer pessoas que
podem se tornar contatos importantes no futuro, não deixe passar
nem um segundo em branco! Faça valer a pena todo o suor para
passar na FUVEST e tenha orgulho do seu diploma!
Enfim, é nessa hora que nos despedimos, te desejamos boa sorte
e esperamos - provavelmente como seu pai e sua mãe - que você se
lembre das nossas palavras e siga nossos conselhos. Mas se você está
achando que terá muito tempo para sentir saudades da gente, não
esquenta! O DASI estará com você ao longo de toda a sua vida
universitária, desde a Recepção dos Bixos até a sua formatura.
Confira sempre nossa página no facebook, entrem nos grupos no
facebook também: “BIXOS E BIXETES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO &
BIOTECNOLOGIA - EACH USP 2018” e “Sistemas de Informação – USP”;
compareça aos nossos eventos (a festa do DASI, Semana de SI,
palestras e workshops, bazares com nossos produtos, entre muitos
outros), e, se tiver dúvidas ou problemas em relação ao curso... Pode
entrar em contato com a gente! E, se você tiver alguma ideia ou quiser
ajudar de alguma forma... Nossas portas estão abertas!
Até logo, bixo!
PS: Pode não parecer, mas a gente ama vocêsssss <3 BEM VINDOS

www.facebook.com/DASIUSP | contato@dasiusp.com
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