
 



Boas vindas!!!  

A área de Engenharia Agrícola oferece uma educação interdisciplinar no 

contexto da engenharia, meio ambiente e economia, permitindo aos alunos 

ferramentas para o desenvolvimento de projetos sustentáveis de 

planejamento e gestão agrícola. A diversidade do curso oferece aos alunos a 

liberdade criativa para explorar seus interesses com base em problemas do 

mundo real.  

Os métodos de ensino abordados pelo programa preparam o aluno para 

investigação dos mais variados problemas em nível nacional, permitindo que 

o aluno se encaixe em diversos ramos na vida acadêmica e até mesmo 

mercado de trabalho. Em suma, a Pós-Graduação em Engenharia Agrícola 

oferece uma experiência única de aprendizagem de métodos que permitem 

alcançar seus objetivos, através de uma visão palpável sobre os desafios do 

mundo atual. 

Certamente que sua principal atividade como pós-graduando é sua 

pesquisa. No entanto, há muitas outras formas de aprendizado que são 

importantes para você! Convênios de pesquisa, experiência de estágio 

docente, projetos de extensão universitária e atividades voluntárias também 

tem um papel importante na formação profissional.  

A participação em atividades de integração, tais como, fóruns, 

workshops, eventos de confraternização, entre outros, junto à universidade 

são excelentes oportunidades. Fazer novos contatos e conhecer outras linhas 

de pesquisas / tecnologias desenvolvidas na Unicamp podem proporcionar  

um grande diferencial, que vão além da conquista de um título de mestre e 

doutor. 

Nós da Associação de Pós-Graduação nos colocamos à disposição para 

que juntos possamos aproveitar ao máximo o que a universidade oferece. 

Contamos com a sua participação ativa! 

 

 

 

 

Associação de Pós-Graduação Feagri 



Palavra do Diretor da FEAGRI... 

Formação em Pós-Graduação. 

De maneira geral, as principais funções atribuídas à formação em pós-

graduação encontram-se: investigação, manutenção da cultura, 

fortalecimento de mão-de–obra qualificada, fortalecimento da 

competitividade na economia, mobilidade social, prestação de serviços à 

comunidade local e regional e preparação dos indivíduos para assumir 

papéis de liderança social. Entretanto, a principal função é a formação de 

seus pós-graduandos como indivíduos e cidadãos.  

Os objetivos da formação não se focam apenas no aspecto acadêmico e 

profissional, mas, e prioritariamente, no sentido do desenvolvimento 

humano. E nesse contexto, a formação em pós-graduação tem sido 

identificada, de modo geral, como um ambiente que pode e deve oferecer 

oportunidades para as mudanças. Isto se deve à diversidade de experiências 

promovidas no ensino, que desafiam valores, atitudes e convicções, à maior 

abertura para o diálogo e à oportunidade de praticar novos papeis e 

relações sociais.  

Esse ambiente representa a oportunidade de simulações, e permite aos 

pós-graduandos, experimentar novas atitudes, novos costumes, enfim 

experimentar um novo modo de vida, em um ambiente protegido e com 

docentes capacitados, para orientá-los e acompanhá-los nas novas 

empreitadas.  

Naturalmente, o efeito dessas novas empreitadas não é uniforme a toda 

população de pós-graduandos, difere de indivíduo para indivíduo. Assim, 

cabe, aos gestores acadêmicos, criar mecanismos para o atendimento 

individual, onde haja o respeito e a compreensão das características 

pessoais, que minimizem os problemas de adaptação dos pós-graduandos ao 

ambiente universitário, e reduzindo fatores que comprometam a 

permanência neste ambiente.  

Em particular, a Faculdade de Engenharia Agrícola, ao longo dos anos, 

desenvolve diversas atividades acadêmicas para melhor adaptação de seus 

pós-graduandos as propostas de formação da unidade. Pois faz parte da 

tradição da Universidade Estadual de Campinas e da Faculdade de 

Engenharia Agrícola a compreensão clara de seu papel como formadora do 

pós-graduando, não só no aspecto acadêmico e profissional, mas também, e 

prioritariamente, no sentido do desenvolvimento humano, o que torna essa 

Universidade e o seu Curso um dos melhores do país. 

  

José Teixeira Filho 

Diretor da Feagri/Unicamp 

 



Palavra do Coordenador da Pós-Graduação da FEAGRI... 

Prezados Discentes ingressantes no Programa de Pós-Graduação da 

FEAGRI/UNICAMP. 

Sejam muito bem vindos! 

Vocês fazem parte de um dos principais Programas de Pós-Graduação 

em Engenharia Agrícola do Brasil, recomendado pela CAPES e avaliado por 

esta com o Conceito 5 (Muito Bom). A CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) é o órgão do governo 

brasileiro que certifica e avalia os cursos do ensino superior no Brasil, 

motivo pelo qual sermos recomendados e avaliados por esta instituição é tão 

importante e nos faz ter projeção tanto no cenário nacional quanto 

internacional. 

Nesta nova fase, vocês terão a oportunidade de amadurecer 

profissionalmente, sendo bastante exigidos em termos de desempenho e 

dedicação. Nosso objetivo é propiciar as melhores condições para que vocês 

possam desenvolver suas atividades de forma adequada, visando a formação 

de mestres e doutores do mais alto nível, para que sejam capazes de 

desenvolver pesquisas de excelente qualidade e que contribuam para a 

melhoria da sociedade, sempre contribuindo cientificamente para o 

crescimento do Brasil, retribuindo o financiamento por parte desta mesma 

sociedade.  

É importante que vocês conheçam as normas e regimento do Programa 

de Pós-Graduação da Unicamp e da Feagri e saibam quais são os seus 

direitos e deveres. Para isso, além de colocarmos a equipe de funcionários 

da Secretaria de Pós-Graduação à disposição de vocês, para esclarecer 

dúvidas e ajudá-los da melhor maneira possível, recomendamos fortemente 

que consultem o Regimento Geral dos Cursos de Pós-graduação da 

UNICAMP, o Catálogo dos Cursos de Pós-Graduação e o Regulamento de 

Pós-graduação da Feagri. Recomendamos, também, que fiquem atentos ao 

Calendário da Unicamp, com as datas e os prazos importantes, e as Normas 

Internas da CPG-Feagri, que regulamentam a gestão interna do nosso curso. 

Todas as informações necessárias podem ser acessadas a partir do site da 

Feagri:http://www.feagri.unicamp.br 

Finalmente, gostaria de concluir expressando os meus parabéns pela 

escolha e meus sinceros votos de muito sucesso a todos vocês. 

Prof. Luiz Henrique Antunes Rodrigues 

Coordenador de Pós-Graduação da Feagri/Unicamp 

http://www.feagri.unicamp.br/


 

 

 

A Unicamp foi oficialmente fundada em 5 de outubro de 1966, dia 

do lançamento de sua pedra fundamental. Quando se tratou de 

escolher quem a organizaria, o governo de São Paulo encontrou em 

Zeferino Vaz a pessoa com o estofo certo para a missão. Ao aceitar a 

incumbência, Zeferino pediu carta branca para contratar, no Brasil e 

no exterior, quantos pesquisadores precisasse para o projeto.  

Foi assim que, antes mesmo da construção dos primeiros prédios, 

ele atraiu para as imediações do campus cerca de 200 pesquisadores 

estrangeiros e outros 180 que, como ele próprio (Zeferino foi diretor 

da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto), aceitaram 

trocar suas instituições de origem pela nova universidade que nascia 

em um distrito de Campinas, Barão Geraldo, em gleba doada ao 

estado pela família Almeida Prado, proprietária da terra. 

A Unicamp possui três campi — em Campinas, Piracicaba e 

Limeira — e compreende 22 unidades de ensino e pesquisa. Possui 

também um vasto complexo de saúde (com duas grandes unidades 

hospitalares no campus de Campinas), além de 23 núcleos e centros 

interdisciplinares, dois colégios técnicos e uma série de unidades de 

apoio num universo onde convivem cerca de 50 mil pessoas e se 

desenvolvem milhares de projetos de pesquisa. 

O logotipo foi idealizado pelo professor Zeferino 

Vaz e criado pelo artista plástico Max Schiefer e pelo 

arquiteto João Carlos Bross, na década de 1970. O 

significado é o conhecimento numa forma amorfa e 

sem contorno. A bola branca, dentro das 13 listras 

que representam a bandeira paulista, é o símbolo da unidade, grande 

ponto de encontro de pessoal e principalmente do conhecimento 

humano, simbolizado pelas três circunferências vermelhas: Ciências, 

Exatas e Humanidades. 

Conhecendo melhor 

a UNICAMP...  



 

 

O projeto para criação da Faculdade de Engenharia Agrícola 

(FEAGRI) foi encaminhado ao Magnífico Reitor, Prof. Dr. José 

Aristodemo Pinotti, pelo Prof. Dr. José Luiz Vasconcellos da Rocha, 

Chefe do Departamento de Engenharia Agrícola da Faculdade de 

Engenharia de Alimentos e Agrícola, em 22 de outubro de 1984.  

Pretendia-se, então, a separação dos cursos da Faculdade de 

Engenharia de Alimentos e Agrícola visando a "ampliação das 

possibilidades de trabalho para promover o desenvolvimento da 

Engenharia Agrícola". 

  Através do o Decreto 23.646, que 

desmembrava a Faculdade de 

Engenharia de Alimentos e Agrícola em 

duas outras: a Faculdade de Engenharia 

de Alimentos (FEA), com o curso de 

Engenharia de Alimentos, e a Faculdade 

de Engenharia Agrícola (FEAGRI), com 

o curso de Engenharia Agrícola. Com aprovação por unanimidade em 

todas as instâncias universitárias a fundação da Faculdade de 

Engenharia Agrícola ocorreu efetivamente em 10 de julho de 1985.  

A FEAGRI é constituída  pelas seguintes áreas do conhecimento: 

Máquinas Agrícolas; Água e Solo; Saneamento Rural; Tecnologia 

Pós-colheita; Construções Rurais e Ambiência; Administração rural e  

Sociologia Rural.                                       

 

 

 

 

 

... e a FEAGRI...  

Bem vindos aos 30 anos da 

FEAGRI! Vocês agora, 

também fazem parte dessa 

história!! 



 

 

As atividades da Pós-Graduação em Engenharia Agrícola na 

UNICAMP, em nível de Mestrado, foram iniciadas em 1978, ainda na 

Faculdade de Engenharia de Alimentos e Agrícola (FEAA). Em 1990, 

a FEAGRI obteve o credenciamento de seu Curso de Mestrado. As 

atividades em nível de Doutorado iniciaram-se em 1993, 

consolidando, então, o Programa de Pós-Graduação da FEAGRI.  

Atualmente os cursos de Mestrado e de Doutorado são 

recomendados pela CAPES, com conceito 5, maior índice atingido 

pelos Cursos de Engenharia Agrícola no Brasil. 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola é 

constituído por cinco Áreas de Concentração com Projetos de 

Pesquisa agrupados em cada área. 

1. Água e Solo  

Gerenciamento, Tratamento e Aproveitamento de Águas Residuárias; 

Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hidricos; Planejamento, 

Manejo, Conservação e Recuperação de Solos; Tecnologia de 

Irrigacao e Meio Ambiente. 

2. Máquinas Agrícolas 

Avaliação e Aplicação de Máquinas; Projeto, Desenvolvimento e 

Otimização de Máquinas. 

3. Construções Rurais e Ambiência 

Ambiêcia em Instalações Agrícolas; Energização Rural; Tecnologia e 

Materiais de Construção. 

4. Tecnologia Pós Colheita 

Conservação e Comercialização de Produtos Agrícolas; Secagem de 

Produtos Agrícolas. 

5. Gestão de Sistemas na Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Estudos sócio-econômicos e ambientais; Gestão de Sistemas na 

Agricultura. 

 
   

PÓS- GRADUAÇÃO/ FEAGRI 

http://www.feagri.unicamp.br/portal/pos-graduacao/programa/projetos/83-agua-e-solo/gerenciamento-tratamento-e-aproveitamento-de-aguas-residuarias
http://www.feagri.unicamp.br/portal/pos-graduacao/programa/projetos/84-agua-e-solo/planejamento-e-gerenciamento-de-recursos-hidricos
http://www.feagri.unicamp.br/portal/pos-graduacao/programa/projetos/85-agua-e-solo/planejamento-manejo-conservacao-e-recuperacao-de-solos
http://www.feagri.unicamp.br/portal/pos-graduacao/programa/projetos/85-agua-e-solo/planejamento-manejo-conservacao-e-recuperacao-de-solos
http://www.feagri.unicamp.br/portal/pos-graduacao/programa/projetos/86-agua-e-solo/tecnologia-de-irrigacao-e-meio-ambiente
http://www.feagri.unicamp.br/portal/pos-graduacao/programa/projetos/86-agua-e-solo/tecnologia-de-irrigacao-e-meio-ambiente
http://www.feagri.unicamp.br/portal/pos-graduacao/programa/projetos/89-maquinas-agricolas/avaliacao-e-aplicacao-de-maquinas
http://www.feagri.unicamp.br/portal/pos-graduacao/programa/projetos/90-maquinas-agricolas/projeto-desenvolvimento-e-otimizacao-de-maquinas
http://www.feagri.unicamp.br/portal/pos-graduacao/programa/projetos/90-maquinas-agricolas/projeto-desenvolvimento-e-otimizacao-de-maquinas
http://www.feagri.unicamp.br/portal/pos-graduacao/programa/projetos/93-construcoes-rurais-e-ambiencia/ambiencia-em-instalacoes-agricolas
http://www.feagri.unicamp.br/portal/pos-graduacao/programa/projetos/94-construcoes-rurais-e-ambiencia/energizacao-rural
http://www.feagri.unicamp.br/portal/pos-graduacao/programa/projetos/95-construcoes-rurais-e-ambiencia/tecnologia-e-materiais-de-construcao
http://www.feagri.unicamp.br/portal/pos-graduacao/programa/projetos/95-construcoes-rurais-e-ambiencia/tecnologia-e-materiais-de-construcao
http://www.feagri.unicamp.br/portal/pos-graduacao/programa/projetos/99-tecnologia-pos-colheita/conservacao-e-comercializacao-de-produtos-agricolas
http://www.feagri.unicamp.br/portal/pos-graduacao/programa/projetos/100-tecnologia-pos-colheita/secagem-de-produtos-agricolas
http://www.feagri.unicamp.br/portal/pos-graduacao/programa/projetos/100-tecnologia-pos-colheita/secagem-de-produtos-agricolas
http://www.feagri.unicamp.br/portal/pos-graduacao/programa/projetos/101-gestao-de-sistemas-na-agricultura-e-desenvolvimento-rural
http://www.feagri.unicamp.br/portal/pos-graduacao/programa/projetos/102-gestao-de-sistemas-na-agricultura-e-desenvolvimento-rural/estudos-socio-economicos-e-ambientais
http://www.feagri.unicamp.br/portal/pos-graduacao/programa/projetos/104-gestao-de-sistemas-na-agricultura-e-desenvolvimento-rural/gestao-de-sistemas-na-agricultura
http://www.feagri.unicamp.br/portal/pos-graduacao/programa/projetos/104-gestao-de-sistemas-na-agricultura-e-desenvolvimento-rural/gestao-de-sistemas-na-agricultura


 

 

Este tem com objetivo esclarecer, de maneira simples e prática, 

alguns procedimentos de nosso Programa de Pós-Graduação. Tais 

como: Normas, documentação, recursos financeiros, programas de 

disciplinas, bolsa, formulários, dentre outros. 

 

Além do Guia, temos o Grupo FEAGRI- PósGrad - Alunos 

no facebook. Este grupo é outra ferramenta de informação, 

discussão e divulgação dos assuntos de interesse coletivo, 

direcionados aos pós-graduandos da FEAGRI.   

 

De olho no GUIA!! 

      O Guia do Pós-Graduando encontra-se no site 

da FEAGRI. 

 
http://www.feagri.unicamp.br/portal/pos-graduacao/guia-pos-graduando 

É quase um kit de 

sobrevivência para os 

pós-graduandos! 



Serviços que a Unicamp oferece: 

Atendimento médico e odontológico – CECOM 

A CSS é responsável pelo planejamento e execução de programas 

de saúde voltados à comunidade universitária da Unicamp - alunos, 

funcionários e docentes. É responsável também pelo atendimento à 

saúde oral desta comunidade, incluindo também os filhos menores de 

servidores que estejam devidamente matriculados nas creches e 

escolas dos campi. Em português, isso quer dizer que é um "plano de 

saúde" da Unicamp. Demora um pouco (embora o pronto-socorro do 

CECOM seja bem mais rápido que o do HC).  

Você pode marcar consultas médicas e fazer exames. O CECOM é 

localizado próximo ao HC. Para ir, é melhor pegar o Circular Interno, 

pois é beeeeeem longe. De circular interno, peça para descer no 

CECOM. É o ponto final ou o penúltimo dos circulares. 

Para marcar consultas com dentista, vá ao CECOM e pergunte 

onde que fica o setor de odontologia. Isso é mais fácil que você tentar 

entender lendo aqui. Basicamente é embaixo do CECOM. Funciona 

muito bem, o atendimento é ótimo. A única burocracia é assistir uma 

palestra sobre doenças da boca e escovação antes de poder marcar 

atendimento. Mas se você estiver com dores eles te atendem na hora 

sem marcar consulta nem assistir palestra. 

Para saber mais sobre o CECOM, vá ao site deles: 

http://www.cecom.unicamp.br  

 

Hemocentro 

Essa é para quem é (ou para quem quer ser) doador de sangue. O 

centro de hematologia e hemoterapia (Hemocentro) é o órgão da 

Unicamp responsável pela coleta e doação de sangue. 

Qualquer pessoa pode aparecer no Hemocentro para fazer a doação 

de sangue. Basta estar com o RG e seguir um conjunto de normas para 

http://www.cecom.unicamp.br/


a doação de sangue. Para saber mais sobre o processo, é só visitar a 

página do Hemocentro: 

http://www.hemocentro.unicamp.br 

O Hemocentro também faz o projeto doador universitário, que 

consiste de unidades móveis (ônibus) que param em alguns pontos do 

campus. Essas unidades fazem a coleta do sangue. Alunos, 

professores e funcionários podem ir até essas unidades móveis para 

fazer a doação. Para se informar melhor, é só visitar a página do 

projeto 

O Hemocentro fica localizado acima do HC (próxima ao 

CECOM). Portanto, se quiser se deslocar até lá, como está escrito 

acima, é melhor usar o circular interno. 

Orientação psicológica 

O Serviço de Orientação Psicológica do SAE presta atendimento 

psicológico ao aluno de graduação, pós-graduação e especial, 

funcionando em associação com o Serviço de Atendimento 

Psicológico e Psiquiátrico ao Estudante (SAPPE). 

Existem horários para consultas imediatas (ideais para quem está 

prestes a expulsar um amigo da república ou a surtar com a tese). O 

tratamento de longo prazo é obtido mediante uma consulta 

explicativa, um horário de atendimento individual e espera em uma 

lista de candidatos. Horários disponíveis e motivos especiais podem 

facilitar seu ingresso, mas lembre-se: não é porque aparentemente não 

parece importante o motivo pelo qual você procura ajuda que isso não 

deva ser levado a sério. Em alguns casos, apenas quatro seções são 

suficientes para a pessoa sair do tratamento (lembrando que ele pode 

ser interrompido a qualquer momento).  

Há possibilidade de tratamento em grupo terapêutico, psicoterapia 

individual, de família e de casal com uma das psicólogas da equipe. O 

grupo terapêutico é formado levando-se em conta que não devem 

haver pessoas muito próximas em sua formação, como condição de 

http://www.hemocentro.unicamp.br/


que o paciente tenha liberdade para falar de seus problemas com 

menos receio. 

SAE - Serviço de Apoio ao Estudante 

O SAE -- Serviço de Apoio ao Estudante -- é o principal órgão de 

apoio ao estudante na Unicamp, atua em várias frentes de assistência 

estudantil. Esta se dá por meio do gerenciamento de bolsas-auxílio, 

assistência social e orientações educacional, jurídica e psicológica, 

além de apoio a projetos acadêmicos e sociais e programa de 

intercâmbio de estudantes no exterior. 

 Localização: Prédio do Ciclo Básico, 3º piso.  

 Horário: Segunda a sexta, das 08h30 às 20h, no período 

letivo.  

 E-mail: sae@unicamp.br  

 Site: http://www.sae.unicamp.br  

Moradia 

Criado em 1989, o Conjunto Residencial Universitário da 

Unicamp, tem por finalidade garantir estadia gratuita e de qualidade 

para os estudantes que passam por dificuldades socioeconômicas. 

Para saber mais sobre o processo seletivo entre em: 

 http://www.sae.unicamp.br/portal/index.php?option=com_con

tent&view=artic...  

Bolsa-alimentação e transporte 

O objetivo destas bolsas é colaborar com o estudante de graduação 

e pós-graduação em dificuldade socioeconômica, nos itens 

alimentação e transporte. A seleção é feita através de análise de 

questionário socioeconômico devidamente preenchido e 

documentado, e entrevista com a assistente social. 

 

 

mailto:sae@unicamp.br
http://www.sae.unicamp.br/
http://www.sae.unicamp.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=155
http://www.sae.unicamp.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=155


Bolsa PAPI 

Busca incentivar a participação de alunos de graduação e de pós-

graduação nas mais diversas atividades da Unicamp, tais como no 

auxílio a eventos. Neste programa, há a solicitação de estudantes por 

parte de alguma Unidade ou órgão da Unicamp, que poderá indicar o 

nome do aluno ou deixar a critério do SAE para fazê-lo. 

Assistência jurídica 

A assistência jurídica do SAE visa orientar os alunos nacionais ou 

estrangeiros de graduação ou pós-graduação, na resolução de suas 

questões pessoais de cunho jurídico que envolvam os ramos do 

Direito, principalmente os seguintes: 

 Direito Civil: contratos em geral, contratos de locação de 

imóvel/escritura de compromisso de venda e compra, 

acidentes de trânsito, reparação de dano, ação revisional de 

aluguel, separação judicial, divórcio, pensão alimentícia etc.  

 Direito Penal: violência contra a pessoa, lesões corporais, 

furto, roubo etc.  

 Direito do Trabalho: caracterização de relação de emprego 

para os não-registrados e direitos trabalhistas em geral 

(normas da C.L.T.).  

O aluno deve dirigir-se pessoalmente SAE para obter os 

esclarecimentos desejados. Delitos de consumo devem ser 

encaminhados ao SEDECON ou ao PROCON. 

Com relação aos contratos de locação, o SAE alerta para algumas 

dicas importantes: 

 Jamais pagar qualquer valor antecipadamente (como "taxas de 

reserva de imóvel", "taxa de contrato", aluguel antecipado 

etc), ou fornecer títulos em garantia (cheque pré-datado, nota 

promissória).  



 Obter o maior número de informações possíveis relativas ao 

imóvel, ao proprietário e à imobiliária, conferir também as 

condições e valores para pagamento (aluguel e outros 

encargos como condomínio, IPTU, seguros etc), para uma real 

visualização do valor total a ser despendido.  

Sempre solicitar uma minuta do contrato locação. Não assinar 

contrato ou qualquer outro documento antes de apresentá-lo para 

análise por um dos advogados do SAE. 

Circular Interno/Moradia 

O circular interno é um serviço de ônibus gratuito que dá voltas na 

Unicamp. Há duas linhas diurnas, uma girando no sentido horário e 

outra no anti-horário. As linhas diurnas só funcionam até às 19h, e a 

frequência maior é no horário de almoço. Bom para cobrir boas 

distâncias como do bandejão à FEEC, e de qualquer lugar ao 

CECOM. Quase todos os pontos têm os itinerários e os horários 

afixados. Ele não costuma atrasar nem adiantar mais que 5 minutos, 

exceto no período de férias. 

O circular noturno dá uma volta na Unicamp partindo do balão da 

avenida 1, passando pela BC, IQ, FEEC, IC e voltando para o balão 

da avenida 1. Os horários e o itinerário desse ônibus não estão nos 

pontos como os do circular diurno. Ele funciona das 19h às 23h, a 

cada meia hora. 

O ônibus moradia (ou "circular externo") dá uma volta na 

Unicamp partindo da BC, vai para a moradia e faz o caminho 

contrário. le também tem duas rotas alternativas em horários 

específicos que cobrem as regiões da avenida 1, centro de Barão 

Geraldo e avenida Luís de Tella. Os horários mais lotados do ônibus 

moradia são 8 da manhã (sentido moradia-Unicamp), horário de 

almoço (ambos os sentidos), horário de jantar (ambos os sentidos) e o 

último horário (Unicamp-moradia). Se puder evitar esses horários, 

faça-o. 



Todos os itinerários e horários detalhados dos serviços de ônibus 

podem ser encontrados na página da Prefeitura da Unicamp: 

http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos.php?servID=69 

 

Cadastro de veículos 

Para você poder entrar e sair da Unicamp sem ter de parar receber e 

entregar o papel de identificação do veículo você pode cadastrar seu 

carro junto à Prefeitura do Campus. O cadastramento do veículo 

deverá ser feito diretamente na Central de Informações (próximo ao 

balão da avenida 1) de segunda a sexta-feira das 07h às 17h. 

Documentos necessários: 

Identidade funcional (para funcionários/docentes), identidade 

estudantil para alunos (vulgo RA), carta de apresentação da unidade 

para estagiários. Quando se tratar de cartão provisório, apresentar 

declaração formal: atestado de matrícula (aluno), ou declaração da 

unidade com número de matrícula fornecido pela DGRH ou 

FUNCAMP (se docente, funcionário ou estagiário), documento do 

veículo.  

Há possibilidade de se cadastrar até três veículos, com um custo de 

R$5,00 para o segundo e de R$10,00 para o terceiro veículo. 

Bibliotecas da Unicamp 

O Sistema de Bibliotecas na Unicamp é imenso, precisaríamos de 

um manual somente para falar sobre ele, então especificaremos as três 

mais usadas pelos alunos da pós-graduação de Engenharia Agrícola. 

 BAE - Biblioteca da Área de Engenharia e Arquitetura. 

Endereço: Rua Sérgio Buarque de Holanda, 421 

Atendimento ao público em período letivo, de segunda a 

sexta-feira, das 9h às 23h, e aos sábados, das 9h às 13h. 

 IG – Biblioteca da Geociências. 

Endereço: Rua Pandiá Calogerás, 51   

http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos.php?servID=69


Atendimento ao público em período letivo, de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 22h45.  

 IMECC - Biblioteca do Instituto de Matemática, Estatística e 

Computação Científica. 

 Endereço: Rua Sérgio Buarque de Holanda, 651 

Atendimento ao público em período letivo, de segunda a 

sexta-feira, das 8h30 às 22h45.  

Cursos de línguas na Unicamp 

Além de existir uma escola de idioma a cada esquina em Barão, 

temos também algumas opções na Unicamp que saem de graça ou 

bem mais em conta. 

CEL -- Centro de Ensino de Línguas 

A Unicamp possui um centro para o ensino de línguas gratuito aos 

alunos de graduação. Alunos regulares de pós-graduação da Unicamp 

(mestrado e/ou doutorado), porém, podem cursar disciplinas isoladas 

de línguas estrangeiras como alunos especiais. As disciplinas 

oferecidas são alemão, espanhol, francês, hebraico, inglês 

instrumental, italiano e russo. 

As prioridades para obtenção de vagas são: 1. mestrando do 

primeiro ano, 2. doutorando do primeiro ano ou 3. doutorando do 

segundo ano 4. mestrando/doutorando dos demais anos. 

Mais informações acesse: 

 http://www.cel.unicamp.br  

Curso de Línguas do CABS (Centro Acadêmico Bernardo Sayão -- 

Engenharia Elétrica) 

O curso do CABS é oferecido já há quase dez anos na FEEC. 

Geralmente oferece, em diversos níveis, cursos de alemão, espanhol, 

francês e italiano, por preços bem baixo, ministrados na FEEC nos 

horários de almoço e janta e nas tardes de sexta. 

Mais informações acesse: 

http://www.cel.unicamp.br/


 http://www.cabs.fee.unicamp.br  

 

Escola de Idiomas da A.A.A. XV de Julho (Economia) 

A Escola de Idiomas da XV de Julho promove cursos das línguas 

de alemão, espanhol, francês e inglês em diversos níveis (do básico ao 

avançado). As aulas são ministradas nas salas do Instituto de 

Economia da Unicamp em horários de intervalo de aulas (início às 

12:00 ou às 17:30). 

Mais informações acesse: 

 http://www.aaaxvdejulho.com.br/escola  

Projeto CPL -- Cursos Populares de Línguas 

Organizado pelo CAFIL (Centro Acadêmico de Filosofia) e 

oferece cursos de francês, inglês, italiano, alemão e espanhol. Todos 

os cursos possuem carga horária de 3 horas semanais e são divididos 

em módulos básicos I, II, III e IV. Cada módulo tem duração de 3 

meses. As aulas normalmente são oferecidas no horário do almoço e 

jantar. 

Mais informações acesse: 

http://www.projetocpl.org 

 

Cursos de línguas fora da Unicamp 

INOVA Centro de Línguas 

Endereço: Av. Doutor Romeu Tortima, 391 

Telefone: (19) 3288-0071 

Redes sem fio na Feagri 

 Redes FEAGRI 

 EDUROAM (unicamp e outras universidades) 

http://www.cabs.fee.unicamp.br/
http://www.aaaxvdejulho.com.br/escola
http://www.projetocpl.org/


 

Licenças de software gratuitas 

Por estar na Unicamp, você agora tem acesso a várias licenças 

gratuitas de software especiais para estudantes. O LMS (Laboratório 

Microsoft) oferece download gratuito de uma grande variedade de 

software da Microsoft, como o Windows e o ambiente de 

desenvolvimento integrado (leia-se: serve para programar) Visual 

Studio. O Office não está disponível. Para mais informações sobre 

como se cadastrar e baixar, acesse: 

 http://www.lms.ic.unicamp.br  

A CTIC (Coordenadoria de Tecnologia da Informação e 

Comunicação) da Unicamp obtém licenças de muitos pacotes de 

software e disponibiliza para a comunidade acadêmica, inclusive 

alunos. As aplicações de computação científica Wolfram Mathematica 

e MATLAB, por exemplo, estão disponíveis gratuitamente. Para mais 

informações, acesse: 

 http://www.ctic.unicamp.br/softwares  

A multinacional Autodesk oferece licenças de estudante gratuitas 

para muitos de seus programas, incluindo o AutoCAD e a aplicação 

de modelagem 3D Maya. Para baixar, cadastre-se usando seu e-mail 

da DAC, do IC ou da FEEC em students. 

 http://autodesk.com  

Acesso a artigos e revistas científicas 

Os resultados de pesquisas científicas, no Brasil e no mundo todo, 

costumam ser divulgados em artigos científicos publicados através de 

periódicos e conferências, cujos conteúdos normalmente são 

disponíveis pela internet. 

No Brasil, quase todas as instituições públicas de ensino superior, 

como a Unicamp, participam de um sistema conhecido como Portal de 

Periódicos da CAPES (http://periodicos.capes.gov.br), que garante 

http://www.lms.ic.unicamp.br/
http://www.ctic.unicamp.br/softwares
http://autodesk.com/
http://periodicos.capes.gov.br/


acesso a grande parte das publicações científicas das principais 

editoras do mundo sem necessidade de pagar nada a mais por isso. 

Nas áreas de engenharia e de computação, quase todas as 

publicações relevantes são acessíveis através desse sistema. Mas é 

importante você saber que esse tipo de acesso só é possível a partir de 

endereços IP da Universidade, então se você quiser acessar algum 

artigo quando estiver em casa, o ideal é usar o sistema de acesso VPN 

(Virtual Private Network) disponibilizado pela Unicamp, como pode 

ser visto no site: 

 http://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/acesso_remoto_vpn  

Na Unicamp, você ainda tem acesso a diversas outras publicações 

e e-books que não são cobertos pelo sistema da Capes, além de alguns 

periódicos impressos, que podem ser encontrados nas bibliotecas. 

Caso você queira buscar algo no material que há disponível física ou 

virtualmente na Universidade, acesse o site do Sistema de Bibliotecas 

da Unicamp: 

 http://www.sbu.unicamp.br  

Para uma busca mais abrangente de artigos científicos na internet, 

você pode usar o Google Acadêmico (http://scholar.google.com). Mas 

atenção! Você pode encontrar artigos que não são cobertos pelo Portal 

da CAPES nem pela Unicamp e exigem pagamento. 

Além do Portal de Periódicos, existe também um novo modelo de 

publicações científicas de acesso gratuito, chamado open access. 

Publicações feitas nesse sistema são acessíveis a qualquer momento, 

de qualquer IP e sem qualquer custo. Alguns exemplos de grandes 

repositórios e editoras open access são: 

 SciELO: http://www.scielo.br  

 PLOS: http://plos.org  

 arXiv: http://arxiv.org  

 PMC: http://ncbi.nlm.nih.gov/pmc  

http://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/acesso_remoto_vpn
http://www.sbu.unicamp.br/
http://scholar.google.com/
http://www.scielo.br/
http://plos.org/
http://arxiv.org/
http://ncbi.nlm.nih.gov/pmc


A rede SciELO é onde a maior parte dos artigos em português é 

publicada. O acervo PMC é de publicações da área biomédica. 

Siglas e órgãos importantes e seus significados 

 CCPG (Comissão Central de Pós-Graduação): Órgão 

colegiado1 da Unicamp, é encarregada da orientação, 

supervisão e revisão periódica da pós-graduação na 

Universidade. Cabe recurso à CCPG de quaisquer decisões 

das Unidades afetando o ensino.  

 Congregação: É o órgão colegiado do Instituto ou Faculdade. 

Cabe recurso à Congregação da Unidade de Ensino de 

quaisquer decisões dos Departamentos e das Coordenações de 

Curso.  

 CONSU (Conselho Universitário): O Conselho Universitário 

é o órgão máximo da Universidade, para você entender, seria 

como o Parlamento Inglês. Assim como o Parlamento manda 

mais que a rainha, o Consu manda mais que o reitor (embora 

o reitor faça parte dele e influencie fortemente suas decisões). 

Existe representação discente da pós-graduação no Consu, 

eleita por um processo realizado pela Coordenadoria Geral da 

Universidade.  

 CPG (Coordenadoria/Comissão de Pós-Graduação): Este é o 

órgão responsável pela pós-graduação na faculdade, 

coordenando as disciplinas oferecidas e as matrículas na pós. 

O coordenador atual é o professor Carlos A. Castro e a sua 

localização é o terceiro andar do prédio da pós.  

 Departamento: É administrado por um professor-chefe e um 

Conselho Departamental, e é a menor unidade administrativa, 

didática e científica da Universidade, sendo responsável pelo 

desenvolvimento dos programas de ensino, pesquisa e 

extensão dos serviços à comunidade.  

 DAC (Diretoria Acadêmica): É o órgão executivo e 

informativo, incumbido do registro e controle das atividades 



discentes da Unicamp. Cuida das matrículas, alteração de 

matrícula, emissão de documentos, como o histórico escolar, 

realiza reserva de salas, entre outras atividades.  

 SAE (Serviço de Apoio ao Estudante): É encarregado da 

execução de programas de assistência desenvolvidas pela 

Universidade, por iniciativa própria ou mediante convênios 

firmados com entidades especializadas.  

 CR (Coeficiente de Rendimento): Média ponderada das notas 

obtidas em todas as disciplinas até o momento. É calculada 

usando como pesos o número de créditos (horas de aula por 

semana) de cada disciplina e considerando a seguinte escala: 

A = 4,0, B = 3,0, C = 2,0, D = 1,0 e E = 0,0.  

 PED (Programa de Estágio Docente): É o programa da 

universidade destinado aos alunos de pós-graduação que 

queiram realizar atividades práticas de docência, como 

monitoria de dúvidas e até mesmo aulas para os alunos de 

graduação, recebendo uma bolsa pelo trabalho. Se interessar, 

procure a CPG para se informar mais.  

 PB (Prédio Básico, também conhecido como Ciclo Básico II): 

prédio com várias salas de aula, que fica em frente ao 

Bandejão, e serve várias unidades que não possuem espaço 

físico suficiente para comportar seus alunos de graduação. 

Além da FEEC, ele e o CB são os lugares onde você 

possivelmente dará aulas, caso seja PED.  

CB (Ciclo Básico I): tem finalidade idêntica ao PB, só que é muito 

melhor equipado e tem um ar-condicionado capaz de matar esquimó 

de frio. Fica na mesma praça que o PB, só que no outro extremo.  

 

 

 

 



Comida...     Dia-a-dia...        

 

Um dos momentos de glória do dia de um futuro mestre ou 

doutor é “O Bandejão”. É a hora de intensas e indiscutíveis emoções. 

O Bandejão (Restaurante Universitário), ou simplesmente Bandex, 

fica ao lado da Biblioteca Central, bem em frente ao PB (Prédio 

Básico, ou Ciclo Básico II) e, a menos que você não queira 

economizar uma boa grana com comida, será o lugar onde você estará 

na maioria dos seus horários de almoço. Com o tempo, você vai ver 

que o Bandejão é o "coração da Unicamp": o local de você se 

encontrar com os amigos (combinando ou não antes), contar os micos 

nas aulas, jogar conversa fora, e falar mal da comida, que nem é tão 

ruim assim como muitos dizem.  

Em todo o caso, se você fica bastante tempo no seu laboratório, é 

muito provável que você coma mais regularmente no RA (Refeitório 

da Administração), também conhecido como Pratex, pelo fato de a 

comida ser servida em pratos, e não em bandejas. Ele fica atrás da 

FEEC, perto do prédio da Engenharia Básica. Tem algumas diferenças 

em relação ao Bandejão: o espaço físico é bem menor, por exemplo. 



Se você for com um amigo, vá com paciência para esperar, porque é 

difícil pra arrumar lugar. 

Há também um outro restaurante universitário, mais novo, 

localizado perto do Instituto de Computação e da Faculdade de 

Engenharia Civil (um prédio azul bem grande, no alto do campus), 

que é o chamado RS (Restaurante Universitário da Rua Saturnino), as 

refeições também são servidas em pratos. Ele fica na rua Saturnino de 

Brito, 314 e tem o diferencial de servir uma opção de cardápio 

vegetariano, porém só abre durante o almoço.  

Sem dúvida, é o melhor custo-benefício da Unicamp: por R$2,00, 

você tem direito a arroz, feijão, salada, proteína de soja, suco, chá e 

café à vontade. A carne e a sobremesa tem que dar uma choradinha 

para a tiazinha para poder repetir, mas geralmente elas deixam. Para 

poder usar o Bandejão, o RA ou o RS, você deve estar com o seu 

cartão universitário carregado. 

 

Como carregar o cartão?  

Em todos os restaurantes tem um uma 

máquina automática para recarregar seu 

cartão (RA). Esta máquina não aceita moedas 

e nem dá troco!  

Os bandejões funcionam de segunda a sexta, nos seguintes horários: 

 RU: das 10h30 às 14h00 (almoço) e das 17h30 às 19h45 

(jantar);  

 RA: das 11h30 às 14h00 (almoço) e das 17h30 às 19h (jantar);  

 RS: das 11h30 às 14h00 (almoço), fechado para jantar. 

 

 



O cardápio dos restaurantes está disponível no 

site da prefeitura do campus e também no aplicativo 

Unicamp Serviços: 

 Site: http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/divisao-de-

alimentacao/cardapio-dos-restaurantes 

Aplicativo: 

http://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/biti_ed25_03#.VRF26vnF8Xs  

Outros lugares de restaurantes na Unicamp 

Opções de self-service por quilo: Cantinas da Física, Química, 

Biologia, DCE (Diretório Central do Estudantes), Mecânica e 

Educação; 

Opções de vegetariano: Gatti; 

Opções de prato feito: Cantinas da Física, da Química, Feagri. 

Opções de lanches e sucos: Cantinas da Física, da Química, Feagri, 

Banca Ciclo Básico - CB, Barracas (feira de quinta feira), Mecânica, 

DCE e FEA. 

 

Fora da Unicamp 

Restaurantes 

 Aulus Video Bar & Restaurant 

Endereço: Avenida Prof. Atílio Martini, 939 

Telefone: (19) 3289-4453 

Site: http://www.aulus.com.br  

 Batataria Suiça 

Endereço: Avenida Albino J. B. Oliveira - Praça José Geraldi, 

a 50m do posto ESSO. 

Telefone: (19) 3201-1174 

Site: http://www.battataria.com.br  

 

http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/divisao-de-alimentacao/cardapio-dos-restaurantes
http://www.prefeitura.unicamp.br/servicos/divisao-de-alimentacao/cardapio-dos-restaurantes
http://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/biti_ed25_03#.VRF26vnF8Xs
http://www.aulus.com.br/
http://www.battataria.com.br/


 Boi Falô 

Endereço: Rua do Sol, 600 

Telefone: (19) 3287-6342  

 Estância Grill Pizza e Churrascaria 

Endereço: Avenida Albino J. B. Oliveira, 271 

Telefone: (19) 3289-8697 / (19) 3289-6055 / (19) 3289-1511  

 La Salamandra 

Endereço: Avenida Professor Atílio Martini, 152 - Jardim 

Novo Barão Geraldo 

Telefone: (19) 3289-2011 / (19) 9277-4340 

Site: http://www.portalbaraogeraldo.com.br/anunciantes/la-

salamandra-culinaria...  

 Makis Place 

Endereço: Avenida Albino J. B. Oliveira, 976 

Telefone: (19) 3367-3077 

Site: http://www.makis.com.br  

 Solar dos Pampas 

Endereço: Avenida Dr. Romeu Tortima, 165 

Telefone: (19) 3289-1484 / (19) 3289-7869  

 Temakeria 

Endereço: Avenida Dr. Romeu Tortima, 1259 (relativamente 

próximo à Unicamp, um pouco pra cima do Bardana) 

Telefone: (19) 3289-0802 

Site: http://www.tmkr.com.br  

 Estância d'Oliveira Massas 

Endereço: Avenida Albino J. B. Oliveira, 576 

Telefone: (19) 3289-5369  

 Vila Ré - Pizza 

Endereço: Avenida Albino J. B. Oliveira, 658 

Telefone: (19) 3289-0319 

 

http://www.portalbaraogeraldo.com.br/anunciantes/la-salamandra-culinaria-mexicana-
http://www.portalbaraogeraldo.com.br/anunciantes/la-salamandra-culinaria-mexicana-
http://www.makis.com.br/
http://www.tmkr.com.br/


Lanches e sucos 

 Burger King 

Endereço: Avenida Albino J. B. de Oliveira, 1000  

 Fran's Café 

Endereço: Avenida Albino J. B. de Oliveira, 1600  

 Greg Burguers 

Endereço: Rua Maria Tereza Dias da Silva, 664 

Telefone: (19) 3289-6400 

Site: http://www.gregburgers.com.br  

 Kalunga Lanches 

Endereço: Rua Sebastião Bonomi, 40. 

Telefone: (19) 3289-5236  

 Lanchão & Cia 

Endereço: Avenida Albino J. B. Oliveira, 1214 

Telefone: (19) 3289-3665 

Site: http://www.lanchaoecia.com.br  

 McDonald's 
Endereço: Av. Albino J. B. de Oliveira, 1430 

Telefone: (19) 3289-5840 

 Mega Sandubão 

Endereço: Avenida Albino J. B. Oliveira, 2287 

Telefone: (19) 3288-0204  

 Subway 

Endereço: Avenida Albino J. B. de Oliveira, 1556 

Telefone: (19) 3201-8411 / (19) 3201-8410 

Site: http://subdelivery.com.br 

 

 

 

 

http://www.gregburgers.com.br/
http://www.lanchaoecia.com.br/
http://subdelivery.com.br/


Bares 

 Bagdá Café - Bar & Esfiharia 

Endereço: Avenida Santa Isabel, 233 

Telefone: (19) 3289-0541 / (19) 3289-1842 

Site: http://www.carlinoamaral.com.br/bagda  

 Bar do Jair 

Endereço: Rua Eduardo Modesto, 212 (Vila Santa Isabel) 

Telefone: (19) 3308-4825 / (19) 3326-2903 

Site: http://bardojair.com.br  

 Casa São Jorge 

Endereço: Avenida Santa Isabel, 655 (mais ou menos perto da 

Moradia) 

Telefone: (19) 3249-1588 

Site: http://www.casasaojorgebar.com.br  

 Cachaçaria Água Doce 

Endereço: Avenida Dr. Romeu Tórtima, 593 

Telefone: (19) 3289-5464 

Site: http://www.aguadoce.com.br  

 Empório do Nono 

Endereço: Avenida Albino J. B. Oliveira, 1128 (quase em 

frente ao terminal). 

Telefone: (19) 3289-0041 

Site: http://www.emporiodonono.com.br  

 Fernando's Bar 

No centro de Barão (perto do Santander).  

 Quintal do Neto 

Endereço: Avenida Dr. Romeu Tortima, 104 (no alto, próximo 

ao balão de entrada em Barão Geraldo). 

Tefefone: (19) 3249-0104  

 Marambar 

Endereço: Rua Eurico Wanderley Morais Carvalho, 10 (muito 

http://www.carlinoamaral.com.br/bagda
http://bardojair.com.br/
http://www.casasaojorgebar.com.br/
http://www.aguadoce.com.br/
http://www.emporiodonono.com.br/


próximo ao balão da avenida 1) 

Telefone: (19) 3288-0996  

 Rudá Bar 

Endereço: Avenida Santa Isabel, 490 

Telefone: (19) 3249-3087 

Site: http://agendarudabar.blogspot.com  

 Sabor di Cevada (Bar da Coxinha) 

Localização: Perto da avenida Santa Isabel, na rua da Sapore 

Pizza.  

 Star Clean 

Localização: No balão da avenida 2.  

 Bar do Zé 

Endereço: Avenida Albino J. B. Oliveira, 1325 (bem em frente 

ao Pão de Açúcar). 

Site: http://www.obardoze.com.br 

 Estação Barão Bar e Restaurante 

Endereço: Rua Horácio Leonardi - 76 

Telefone: (19) 3289-0863 | 9340-0741 

 Choop Germânia 

Endereço: Av. Albino José Barbosa de Oliveira, 658  

Telefone: (19) 3288-0048 

 

 

 

 

 

 

 

http://agendarudabar.blogspot.com/
http://www.obardoze.com.br/


 

 

 

 Bardana 

Endereço: Avenida Dr. Romeu Tórtima, 1500 

Telefone: (19) 3289-9073  

 Casa da Moqueca 

Endereço: Rua Maria Ferreira Antunes, 123 

Telefone: (19) 3289-3131 

Obs.: Prato mais caro, mas serve duas pessoas.  

 Ginza Bar 

Endereço: Rua Roxo Moreira, 1768 

Telefone: (19) 3289-9281  

 Marmitex Tia Rita 

Telefone: (19) 3249-2899 

Obs.: Entrega em casa, é bom e barato.  

 Marmitex Hailton 

Telefone: (19) 3249-0153 

Obs.: Entrega em casa, é bom e barato.  

 Makis Place 

Endereço: Avenida Albino J. B. de Oliveira, 976 

Telefone: (19) 3367-3077  

 McDonald's 

Telefone: (19) 3289-5840 

Endereço: Avenida Albino J. B. de Oliveira, 1430 

Obs.: Entrega das 11h às 23h.  

 Restaurante Baroneza 

Endereço: Rua Benedito Alves Aranha, 44 - Centro de Barão 

Telefone: (19) 3289-9087 

Site: http://restaurantebaronesa.com.br  

Entrega em domicílio  

            e comida para madrugadas... 

http://restaurantebaronesa.com.br/


 Mix Potato Barão Geraldo: 

Endereço: Av. Albino J. B. de Oliveira, 1297 ao lado da Caixa 

Econômica 

Telefone: (19) 3579-5921 

 Subway 

Endereço: Avenida Albino J. B. de Oliveira, 1556 

Telefone: (19) 3201-8411 / (19) 3201-8410 

Site: http://subdelivery.com.br 

Obs.: Entrega na região das avenidas 1 e 2.  

 Terraço 

Endereço: Rua Roxo Moreira, 1344 

Telefone: (19) 3289-7920  

 TBONE Steak Bar 

Endereço: Rua Maria Tereza Dias da Silva, 700 

Telefone: (19) 3289-0485  

 Hot-dog Independência 

Endereço: Rua Angela Signol Grigol, 742 

Telefone: (19) 3289-8805 

 Kalunga Lanches 

Endereço: Rua Sebastião Bonomi, 40. 

Telefone: (19) 3289-5236 

 Lanchão & Cia 

Endereço: Avenida Albino J. B. de Oliveira, 1214 

Telefone: (19) 3289-3665  

 Nadog's - Hot-dog do Nado 

Telefone: (19) 3029-2270  

 Ponto 1 

Endereço: Rua Eduardo Modesto, 54 

Telefone: (19) 3289-2378 

Site: http://www.ponto1bar.com 

 

http://subdelivery.com.br/
http://www.ponto1bar.com/


 Mega Sandubão 

Endereço: Avenida Albino J. B. Oliveira, 2287 

Telefone: (19) 3288-0204 

Obs.: Entregam até meia-noite.  

 Barão das Pizzas 

Endereço: Rua Agostinho Pattaro, 187 

Telefone: (19) 3249-1630  

 Pizza Fiori 

Endereço: Avenida Santa Isabel, 405 

Telefone: (19) 3289-3514  

 Pizza Show 

Telefone: (19) 3324-7480  

 Sapore Pizza 

Telefone: (19) 3289-0228 

Obs.: Preço bom. Entregam até meia-noite.  

 Super Mega Pizza 

Endereço: Rua Francisca Resende Merciai, 125B 

Telefone: (19) 3288-0606 / (19) 3288-0608 

Site: http://www.supermegapizza.com  

 China In Box 

Endereço: Rua Romualdo Andreazzi, 333 - Jd. Trevo 

Telefone: (19) 3254-5601  

 Habib's 

Telefone: 0800-778-2828 

Obs.: Não entrega em Barão.  

 Pastelaria Oba-Oba 

Endereço: Rua Benedito Alves Aranha, 115 

Telefone: (19) 3249-1908  

 Terra Nova Pizzaria 

Telefone: (19) 3289-4072 

http://www.supermegapizza.com/


Barraquinhas 

   Há várias barraquinhas de hot-dog no centro de Barão e próximo a 

moradia. Destaque para o dog do terminal, o Hot Dog Central, o 

Pedrogue e o dogão da moradia. Se você preferir um lanche, uma 

opção é o "Star Tresh", que fica perto do balão da avenida 2 

Opções de Lazer 

Casa do Lago 

Dentro da Unicamp, mantém uma programação quase diária de 

cinema e exposições. Também há diversos cursos gratuitos oferecidos: 

de fotografia, de samba de gafieira etc. 

Site: http://www.preac.rei.unicamp.br/casadolago  

Teatros 

 Auditório Beethoven (Concha Acústica) 

Endereço: Avenida Heitor Penteado, s/n - Portão 2 - Lagoa do 

Taquaral 

Telefone: (19) 3256-9959  

 Centro Cultural Evolução 

Endereço: Rua Regente Feijó, 1087 - Centro 

Telefone: (19) 3232-9959  

 Lume Teatro 

Endereço: Rua Carlos Diniz Leitão, 150 - Vila Santa Isabel - 

Barão Geraldo 

Telefone: (19) 3289-9869 

Site: http://www.lumeteatro.com.br  

 Teatro Carlos Maia 

Endereço: Rua Cel. Quirino, 2 - Bosque dos Jequitibás 

Telefone: (19) 3231-8795  

 Teatro da Vila Padre Anchieta 

Endereço: Av. Cardeal D. Agnelo Rossi,- Vila Padre Anchieta 

Telefone: (19) 3781-0382  

http://www.preac.rei.unicamp.br/casadolago
http://www.lumeteatro.com.br/


 Teatro de Arena 

Endereço: Praça Imprensa Fluminense, s/n - Cambuí (Centro 

de Convivência Cultural) 

Telefone: (19) 3232-6225  

 Teatro de Arte e Ofício 

Endereço: Rua Conselheiro Antônio Prado, 529 - Vila Nova 

Telefone: (19) 3241-7217  

 Teatro Dom Nery (Externato São João) 

Endereço: Rua José de Alencar, 360 – Centro 

Telefone: (19) 3231-2644  

 Teatro Interno Luiz Otávio Burnier 

Endereço: Praça Imprensa Fluminense, s/n - Cambuí (Centro 

de Convivência Cultural) 

Telefone: (19) 3232-6225  

 Teatro José de Castro Mendes 

Endereço: Praça Corrêa de Lemos, s/n - Vila Industrial 

Telefone: (19) 3272-9359  

 Teatro Teresa Aguiar (Conservatório) 

Endereço: Rua José de Alencar, 701 - Centro 

Telefone: (19) 3232-9345  

 Teatro Amil 

Localização: Shopping Parque D. Pedro (Entrada das Flores) 

Telefone: (19) 3756-9890 / (19) 3756-9891 

Site: http://www.conteudoteatral.com.br/teatroamil  

Boates e Baladas 

 Barril da Máfia 

Endereço: Rua Dom Pedro I, 390 - Guanabara 

Telefone: (19) 3241-0982 

Site: http://www.barrildamafia.com.br  

 Campinas Hall 

Localização: Perto da PUC.  

http://www.conteudoteatral.com.br/teatroamil
http://www.barrildamafia.com.br/


 Clube Apô 

Endereço: Rua Olavo Bilac, 53. 

Telefone: (19) 3255-1135  

 Gold Street Bar 

Endereço: Shopping Parque D. Pedro. 

Telefone: (19) 2514-7810 

Site: http://www.goldstreetbar.com.br  

 São Firmino Botequim 

Endereço: Shopping Parque D. Pedro. 

Telefone: (19) 3756-9379 

Site: http://www.saofirmino.com.br/campinas  

 Sebastian Bar 

Endereço: Rua Dona Maria Umbelina Couto, 79 - Guanabara 

Telefone: (19) 3212-1508 

Site: http://www.sebastianbarcampinas.com.br  

Shopping Center 

 Shopping Parque D. Pedro: 

Endereço: Rodovia D. Pedro, km 137, próximo à Unicamp. 

Telefone: (19) 3756-7500 

Site: http://www.parquedpedro.com.br 

Como chegar: O ônibus 3.38, que sai do terminal Barão, vai para o 

Dom Pedro e para o Iguatemi, enquanto que o 3.00 vai para o D. 

Pedro e para o Galleria. O 2.10 também passa pelo Shopping (saindo 

do terminal Barão e passando próximo à reitoria da Unicamp).  

 Shopping Iguatemi 

Endereço: Avenida Iguatemi, 777 - Vila Brandina  

Telefone: (19) 3131-4646 

Site: http://www.iguatemicampinas.com.br 

Como chegar: O ônibus 3.38 demora uns 40 minutos para 

chegar lá.  

 

 

http://www.goldstreetbar.com.br/
http://www.saofirmino.com.br/campinas
http://www.sebastianbarcampinas.com.br/
http://www.parquedpedro.com.br/
http://www.iguatemicampinas.com.br/


 Galleria Shopping 

Endereço: Rod. D. Pedro I km 131.5 - Jd Nilópolis 

Telefone: (19) 3207-1333 

Site: http://www.galleria.com.br 

Como chegar: O ônibus 3.00 sai do terminal Barão e passa 

pelo Galleria.  

 Campinas Shopping 

Endereço: Trevo Rodovia Anhanguera x Rodovia Santos 

Dumont 

Telefone: (19) 3727-2300 

Site: http://www.campinasshopping.com.br 

Como chegar: Para chegar, você vai precisar fazer baldeação 

no centro de Campinas (um dos jeitos mais fáceis é através do 

Terminal Central).  

 Unimart Shopping 

Endereço: Avenida John Boyd Dunlop, 350 

Telefone: (19) 3744-5000 

Site: http://www.unimart.com.br 

Como chegar: O ônibus 1.34 sai do terminal Barão e passa 

pelo Shopping. Já 2.10 sai do terminal Barão, passa pelo 

Shopping D. Pedro e depois de uma boa volta por Campinas, 

passa na porta do shopping.  

 Shopping Parque das Bandeiras 

Endereço: Avenida John Boy Dunlop, 3900 

Telefone: (19) 3728-4000 

Site: http://www.shoppingparquedasbandeiras.com.br 

Como chegar: Os ônibus 1.34 e 2.10 saem do terminal Barão 

e param pertinho do shopping.  

 Shopping Jaraguá 

Shopping pequeno que fica no centro de Campinas, na Rua 

Conceição (Jaraguá Conceição). O ônibus 3.30, no sentido Terminal 

Central-Unicamp, para razoavelmente próximo ao Jaraguá Conceição, 

um ponto antes do ponto da prefeitura. 

http://www.galleria.com.br/
http://www.campinasshopping.com.br/
http://www.unimart.com.br/
http://www.shoppingparquedasbandeiras.com.br/


Cinemas 

 Kinoplex 

Endereço: Shopping Parque D. Pedro 

Telefone: (19) 3131-2800 

Site: http://www.kinoplex.com.br  

 Cinemark Iguatemi 

Endereço: Shopping Center Iguatemi 

Telefone: (19) 3253-3006 

Site: http://www.cinemark.com.br  

 Cine Galleria 

Endereço: Galleria Shopping 

Telefone: (19) 3207-1333 

Site: http://www.galleria.com.br/page/cinema.asp  

 Box Cinépolis 

Endereço: Campinas Shopping 

Telefone: (19) 4005-1717 

Site: http://www.cinepolis.com.br  

 Cine Moviecom Unimart 

Endereço: Shopping Unimart 

Telefone: (19) 3243-5206 

Site: http://www.moviecom.com.br/indexp.php?id=CAM  

 Multiplex Parque das Bandeiras 

Endereço: Shopping Parque das Bandeiras 

  Telefone: (19) 3728-4000 

     Site: http://www.cinearaujo.com.br 

 

Transporte 

Ônibus 

Se não tem condução própria ou carona, pode utilizar uma das 

várias linhas de ônibus de transporte coletivo urbano para chegar ao 

campus da Unicamp, localizado em Barão Geraldo. Os coletivos, 

http://www.kinoplex.com.br/
http://www.cinemark.com.br/
http://www.galleria.com.br/page/cinema.asp
http://www.cinepolis.com.br/
http://www.moviecom.com.br/indexp.php?id=CAM
http://www.cinearaujo.com.br/


conforme as linhas percorrem as principais avenidas da cidade, 

passando diretamente pela Unicamp ou desembarcando os passageiros 

no terminal do distrito de Barão Geraldo, de onde seguem em outros 

ônibus para a universidade. 

De ônibus há diversas linhas ligando Campinas a Barão Geraldo. 

As trocas de ônibus dentro do Terminal de Barão Geraldo são 

gratuitas, o que não ocorre em outros terminais, como o Terminal 

Mercado, localizado no centro. Em Campinas os ônibus são 

identificados por um número e por um nome. Veja as linhas de ônibus 

disponíveis abaixo: 

 1.34 - Terminal Ouro Verde / Terminal Barão Geraldo: Linha 

que passa por alguns shoppings e pontos "turísticos" de 

Campinas (Torre do Castelo e Escola de Cadetes), e para no 

terminal Barão.  

 2.10 - Terminal Campo Grande / Shop. Dom Pedro / Terminal 

Barão Geraldo: Sai do Terminal Campo Grande, passa pelo 

Shopping Dom Pedro, Terminal Barão Geraldo, avenida 1, rua 

Roxo Moreira (em frente à Reitoria), de novo pelo Shopping 

Dom Pedro, voltando para o Terminal Campo Grande.  

 2.66 -- Terminal Padre Anchieta / Hospital das Clínicas: Sai 

do Terminal Padre Anchieta, passa pelo Makro, em frente ao 

Terminal Barão Geraldo (mas não entra), avenida 2, Unicamp, 

PUC, Rodovia D. Pedro I voltando para o Terminal Padre 

Anchieta.  

 2.69 - Terminal Padre Anchieta / Terminal Barão Geraldo: 

Assim como o 2.66, sai do Terminal Padre Anchieta, mas faz 

um trajeto diferente do 2.66, indo até o terminal de Barão. O 

intervalo entre os ônibus é de 90 minutos em dias úteis, e de 

100 minutos nos sábados, domingos e feriados.  

 3.00 - Sousas / Terminal Barão Geraldo: Sai de Sousas (um 

dos distritos de Campinas, assim como Barão Geraldo), passa 

pelo Shopping Galleria, pelo terminal do Shopping Dom 



Pedro, rodovias Heitor Penteado e Dom Pedro, tapetão e vai 

em direção ao terminal de Barão Geraldo. O problema é que o 

intervalo entre os ônibus é de 45 minutos.  

 3.21 - Centro Médico / Bosque das Palmeiras: Sai do Terminal 

Barão e leva à Cidade Universitária II, passando pela avenida 

2, pelo parque Hermógenes Leitão Filho (conhecido como 

Lago da Unicamp) e em frente ao Centro Médico.  

 3.28 - Guará: Assim como o 3.21 leva à Cidade Universitária 

II, mas vai pela estrada da Rhodia, passando pelo meio da 

Cidade Universitária 2 e seguindo até o Guará.  

 3.29 -- Terminal Barão Geraldo / Cidade Judiciária: Passa pela 

Unicamp e segue até a região da sede da CPFL.  

 3.30 -- Unicamp / Hospital das Clínicas: Do Terminal Central 

de Campinas à Unicamp, passando pela rótula e avenidas 

Moraes Salles, Orosimbo Maia, Anchieta (Prefeitura), Brasil e 

tapetão. Funciona das 6 às 19h30, a cada 15 minutos em 

média (depende do horário), de segunda a sexta-feira (não 

funciona nos sábados, domingos e feriados). Para ir do centro 

até a Unicamp e da Unicamp até o centro, essa linha é mais 

rápida que o 3.32, só que quase sempre os ônibus dessa linha 

estão cheios.  

 3.31 - Rodoviária / Terminal Barão Geraldo: Opção rápida 

para ir da rodoviária de Campinas ao Terminal Barão Geraldo 

(levando cerca de 30 min quando não há trânsito), passando 

pelo Cambuí. Não passa pela Unicamp e nem pelo Terminal 

Metropolitano (leia abaixo). Estando na rodoviária, para pegar 

esse ônibus é necessário ir ao ponto localizado na saída, em 

frente ao estacionamento de táxis. Leva menos tempo para 

completar o percurso que o 3.32. Funciona das 5h30 às 23h30, 

a cada 20 minutos, todos os dias.  

 3.32 - Terminal Barão Geraldo / Hospital das Clínicas / 

Rodoviária (Inclusivo): Da rodoviária de Campinas à 



Unicamp e depois para o terminal Barão Geraldo. Funciona 

das 6 às 23 horas, a cada meia hora, todos os dias.  

 3.32.1 - Terminal Barão Geraldo / Rodoviária: Segue do 

Terminal diretamente para a Rodoviária. É o ônibus mais 

rápido que faz esse percurso.  

 3.33 - Terminal Barão Geraldo / Circular Rótula: Do Terminal 

Barão Geraldo ao centro de Campinas, passando pela rótula, 

Orozimbo Maia, Anchieta (prefeitura). Não passa pela 

Unicamp, então para chegar à Unicamp, deve pegar a linha 

3.29 ou 3.32. Funciona das 5h30 às 23h30, a cada 10 minutos, 

todos os dias.  

 3.37 - Hospital das Clínicas: Do Terminal Barão Geraldo ao 

HC, passando pela Unicamp. Funciona das 5h30 às 23h30, a 

cada 15 minutos, de segunda a sexta-feira.  

 3.38 - Terminal Barão Geraldo / Shopping D. Pedro / 

Shopping Iguatemi: Linha que passa pelos principais 

shoppings da cidade. Funciona das 5:50 às 23:15, de segunda 

à sábado, a cada 30 minutos e em domingos e feriados 

funcionas das 9:00 às 21:40, a cada 40 minutos.  

Qualquer dúvida quanto aos horários e a trajetória de todas as 

linhas de Campinas você pode consultar o site da EMDEC ou da 

TRANSURC. 

Sites: http://www.emdec.com.br ou http://www.transurc.com.br 

Bilhete único 

No prazo de 1 hora e meia (de segunda a sábado) e de 2 horas (nos 

domingos e feriados), o usuário pode utilizar até três ônibus pagando 

apenas uma passagem. Para quem usa mais de três ônibus e quer 

aumentar o número de integrações, pode procurar a sede da 

TRANSURC, localizado na rua Onze de Agosto, 757, Centro. 

Para adquirir o bilhete único, dirija-se ao Terminal Barão Geraldo, 

Central, Ouro Verde, Campo Grande ou Mercado, munido de seu RG 

http://www.emdec.com.br/
http://www.transurc.com.br/


e CPF. Para a primeira recarga exige-se o pagamento de duas tarifas (o 

que atualmente fica em R$ 7,00). 

Para recarregar o cartão, além dos terminais, também tem diversos 

estabelecimentos comerciais credenciados a fazer a recarga do cartão.      

No site da Transurc é possível acessar todos os estabelecimentos 

que disponibilizam o serviço de recarga do bilhete único. 

http://www.transurc.com.br/site/index.php/informacoes/onde-comprar 

Terminal metropolitano 

Ao lado da rodoviária de Campinas há um Terminal Metropolitano, 

que ligam as cidades da Região Metropolitana de Campinas. Esse 

acesso entre o terminal e a rodoviária é interno. Algumas linhas 

municipais de ônibus em Campinas param nesse terminal, como por 

exemplo a linha 3.32. 

Voltar para casa 

Para quem reside de fora de Campinas, além de escolher a nova 

morada é importante recolher informações sobre como realizar o 

trajeto entre sua cidade e Campinas. 

A forma usual é ir de ônibus, mas tenha em mente que a rodoviária 

é longe e os trajetos de ônibus até lá são demorados. O endereço da 

rodoviária é Rua Dr. Pereira Lima, s/n. Há duas linhas que passam por 

lá: o 3.32 (que passa dentro da Unicamp) para dentro da rodoviária, 

mas demora mais pra chegar que o 3.31, que sai do terminal e para do 

lado de fora da rodoviária. Em horários de pico, o trajeto pode 

demorar quase uma hora, então cuidado para não perder o horário do 

ônibus para sua cidade. 

Os que vêm de mais longe certamente farão uso do aeroporto de 

Viracopos, cujo telefone é 3725-5000. Para chegar ao aeroporto existe 

a linha 1.93 que sai da rodoviária e vai para o aeroporto, e também faz 

o trajeto de volta. Porém ir com ônibus circular pode ser um 

transtorno quando estiver com mala grande. Uma outra alternativa é a 

http://www.transurc.com.br/site/index.php/informacoes/onde-comprar


Viação Bonavita (VB) que também faz o trajeto da rodoviária para o 

aeroporto. 

Para quem for usar os aeroportos da Grande São Paulo (Congonhas 

e Guarulhos), também existme o translado da Viação Bonavita e 

Viação Lira Bus. A tarifa e os horários podem ser conferidos no site 

da empresa. As tarifas e os horários podem ser conferidos no site 

http://www.vbtransportes.com.br e http://www.lirabus.com.br/. 

Caronas 

Uma forma econômica de viajar, que também pode reduzir o 

tempo da viagem, é a carona, onde alguns estudantes se juntam e 

dividem as despesas. O site http://www.unicaronas.com.br (que, a 

princípio, era restrito à Unicamp, porém foi recentemente expandido 

para outras universidades). Ele foi desenvolvido por alunos da 

universidade, com o intuito de facilitar o deslocamento dos alunos 

entre sua cidade natal e Campinas. Atualmente existem milhares de 

pessoas cadastradas. 

Para aumentar a segurança das caronas, existe um sistema de 

comentários para alertar os novos usuários sobre uma carona anterior: 

se o motorista correu demais, se o motorista ou caronista chegou ao 

local combinado no horário, se o carro era confortável ou parecia uma 

lotação, entre outros indicativos relevantes recomendando ou não a 

carona. No entanto, o site serve apenas como ferramenta para colocar 

os motoristas e caronistas em contato, não assumindo 

responsabilidades sobre nenhuma das partes. 

Carro 

Para aqueles que têm seu próprio veículo, é bom saber que a 

Unicamp tem poucas vagas próximas aos locais de aula. 

Supermercados em Barão Geraldo 

 Supermercado Pague Menos 

Endereço: Rua Benedito Alves Aranha, 130 , Centro de Barão 

Geraldo 

http://www.vbtransportes.com.br/
http://www.unicaronas.com.br/


Telefone: 19 3289.1653 

Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 7h às 22h e 

aos domingos das 8h às 20h 

 Supermercado Pão-de-Açúcar 

Endereço: Av.Albino Jose Barbosa Oliveira,1340, Barão 

Geraldo 

Telefone: (19) 32890039 

Horário de funcionamento: das 7:30h às 22:30h 

 

 Supermercado Dalben 

Endereço: Av. Albino J. B. Oliveira, 511 - B. Geraldo, 

próximo à entrada de Barão Geraldo no inicio da Avenida 1 

             Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 7h às 23h e     

aos domingos das 7h às 22h 

 

 Supermercado Dia 

Endereço: Av. Santa Isabel, 1616 - Barão Geraldo, próximo à 

moradia. 

Horário de funcionamento: das 7:30h às 22:30h 

Telefone: (19) 32897430 

 

 Supermercado Benatti 

Endereço: Rua Júlia Leite de Barros, 66, Barão Geraldo, 

próximo à moradia. 

Telefone: (19) 32891054 

 

Outros serviços: 

  Gráfica Plotagem & Cia 

   Endereço: Av. Barão de Itapura, 1865 - Jd. Guanabara 

   Telefone: (19) 3233-0002 | 7811-3100 

  Lanza Imóveis 

   Endereço: Rua Benedito Alves Aranha, 104 

   Telefone: (19) 3289-1717 | 3307-7155 

 



Bancos 

 Banco do Brasil: Existem quatro agências em Barão Geraldo: 

uma localizada perto da FEEC (ao final da rua do RA), duas 

no centro de Barão (uma próxima ao Santander, na praça ao 

lado do Terminal, e outra em frente ao Pague Menos). Há 

ainda uma agência exclusiva para clientes Estilo próxima aos 

Correios da Unicamp.  

 Bradesco: Agência no centro de Barão, do lado do Banco do 

Brasil e em frente do Santander, próxima ao Terminal Barão.  

 Caixa Econômica Federal: Localizada na frente do Pão de 

Açúcar.  

 Citibank: Localizado no alto da avenida 2, próximo ao posto 

Shell.  

 Itaú: Possui uma agência na Unicamp, próximo à Reitoria e 

ao Banco Santander, outra na avenida Santa Isabel, do lado da 

sorveteria, e mais uma na rua do Pague Menos, próximo à 

Igreja Santa Isabel. Existe também o Itaú Personnalité, 

próximo ao Pão de Açúcar e ao McDonalds. 

 Santander: Possui quatro agências em Barão: uma localizada 

ao lado da Reitoria, uma no final da rua do RA (próxima ao 

Banco do Brasil), outra na praça do Ciclo Básico e a outra 

próxima ao Terminal Barão. 

Sebos e Livrarias 

Em Barão há dois sebos: o Cronópio e o Galpão. Geralmente você 

não encontra muita coisa boa de computação e engenharia neles, mas 

não custa procurar. O Galpão fica perto do Terminal. Saindo do 

terminal pela avenida marginal à Albino de Oliveira, vire a primeira à 

esquerda e a segunda à direita. Funciona de segunda à sexta até às 

18h. O Cronópio fica na mesma rua do Galpão, só que bem longe, 

próximo à padaria Fiori. Seguindo a Santa Isabel, vindo do Centro de 

Barão, vire à esquerda na esquina que tem uma pizzaria (antes da 



Fiori). Vire na primeira à esquerda e você está no Cronópio (lá 

também é um restaurante barato e gostoso). 

Na Unicamp há a livraria Toledo, que fica na Faculdade de 

Educação (Pedago): tem pouca coisa de Engenharia Elétrica lá mas 

tem alguma coisa de Matemática. Também há a livraria da Unicamp 

(no IEL), com preços bons mas com quase nada de Exatas. Já a 

Livraria da Química tem livros de exatas, além de geralmente eles 

conseguirem importar a um preço bom. Outras livrarias são a Fnac 

(no Shopping D. Pedro), a Saraiva (no Shopping Iguatemi), a Cultura 

(no Iguatemi também) e a Siciliano (no Shopping Galleria). 

De tempos em tempos há a Feira do Livro, no saguão do Ciclo 

Básico II. Há excelentes opções, principalmente de literatura e 

humanas, com no mínimo 50% de desconto. 

Dica: Antes de comprar um livro, veja se vai ser realmente útil. Do 

contrário, prefira pegar emprestado de alguma biblioteca ou 

alugar/comprar de algum colega de laboratório. Outra opção barata é 

xerocar o livro todo: costuma inclusive sair mais barato do que 

comprar o original. Caso vá comprar, atente para livrarias virtuais, que 

podem ter preços muito menores (pesquise sempre no BuscaPé) e 

emitem boletos para você pagar no banco. Em alguns casos, a livraria 

da Editora da Unicamp (localizada no piso térreo da BC) pode trazê-lo 

por um preço menor ainda - consulte sempre! 

 Sebo Galpão: 

Endereço: Rua Francisco Barros Filho, 16 

Telefone: (19) 3289-2044  

 Sebo Valise de Cronópio: 

Endereço: Rua Francisco de Barros Filho, 426 

Telefone: (19) 3289-0028 

Igrejas 

 Assembleia de Deus - Ministério de Belém 

Endereço: Rua Júlia Leite de Barros, 54 (próximo à moradia 

da Unicamp) 

http://www.buscape.com.br/


Telefone: (19) 3249-0035. 

Site: http://www.adbarao.com.br  

 Comunidade do Estudante Universitário 

Endereço: Rua Dr. Ruberlei Boaretto da Silva, 785 

E-mail: ceu.campinas@gmail.com  

 IBCU - Igreja Batista da Cidade Universitária: 

Endereço: Rua Tenente Alberto Mendes Jr., 5 

Telefone: (19) 3289-4501. 

Site: http://www.ibcu.org.br  

 IBBG - Igreja Batista de Barão Geraldo 

Endereço: Rua Luiz Vicentim, 284 

Telefone: (19) 3289-1793  

 Igreja do Nazareno Betânia 

Endereço: Rua Manoel Antunes Novo, 98 

Telefone: (19) 3289-7379  

 IPBG - Igreja Presbiteriana de Barão Geraldo 

Endereço: Rua Francisco Andreo Aledo, 141 (próximo à Praça 

do Coco e à moradia) 

Telefone: (19) 3289-3239  

 Paróquia Santa Isabel 

Endereço: Rua Benedito Alves Aranha, 226 

Telefones: (19) 3289-1101 / (19) 3289-2323 

Site: http://www.paroquiasantaisabel.org.br  

 Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós 

Endereço: Rua Estácio de Sá, 466 - Santa Genebra 

Telefone: (19) 3242-3211 

Site: http://www.mariadesatadoradosnos.com.br  

 Paróquia Frei Galvão 

Endereço: Avenida Angelino Gregório, 46 - Jardim América 

Telefone: (19) 3289-2249 

Site: http://www.paroquiafreigalvao.com 

http://www.adbarao.com.br/
mailto:ceu.campinas@gmail.com
http://www.ibcu.org.br/
http://www.paroquiasantaisabel.org.br/
http://www.mariadesatadoradosnos.com.br/
http://www.paroquiafreigalvao.com/


Farmácias 

 Botica da Terra 

Endereço: Avenida Santa Isabel, 15 

Telefone: (19) 3289-9422  

 Drogafarma 

Endereço: Avenida Santa Isabel, 1510 -- loja 06 

Telefone: (19) 3289-5282  

 Droga Raia 

Endereço: Avenida Albino J. B. de Oliveira, 1060 

Telefone: (19) 3289-0169  

 Drogaria Farmais 

Endereço: Avenida Santa Isabel, 183 

Telefone: (19) 3289-1045 / 3289-4025  

 Drogaria Vitória 

Endereço: Rua Dr. Ruberey Boaretto Silva, 1015 

Telefone: (19) 3289-4198 / (19) 3289-9926  

 FarmaVita 

Endereço: Avenida Albino J. B. de Oliveira, 976 

Telefone: 0800-10-2023  

 Good Farma Drogaria 

Endereço: Rua José Pugliesi Filho, 380 

Telefone: (19) 3287-4386  

 Granfarma 

Endereço: Rua Armando Sebastião Bonomi, 61 

Telefone: (19) 3289-3089  

 MagisPharma 

Endereço: Avenida Santa Isabel, 284 

Telefone: (19) 3289-2319 / (19) 3289-1923  

 Superfarma 

Endereço: Avenida Albino J. B. de Oliveira, 1567 



Telefone: (19) 3289-2729  

Rede Farmaxima 

Endereço: Av. Dr. Romeu Tortima, 255 

Telefone: (19) 3289-2824 / (19) 3289-4054 

 

Utilidades em Geral 

 Circuito das Águas 

Endereço: Rua Júlia Leite de Barros, 182 

Telefone: (19) 3289-4930  

 Ki-Água 

Endereço: Rua Eduardo Modesto, 240 

Telefone: (19) 3289-4659  

 Genebra gás 

Endereço: Avenida Santa Isabel, 622 

Telefone: (19) 3289-3622  

 Real Gás 

Endereço: Rua Eduardo Pereira de Almeida, 570 

Telefone: (19) 3289-1786  

 Carpintaria São Jorge de Barão 

Endereço: Avenida Santa Isabel, 1882 

Telefone: (19) 3289-3399  

 Desentupimento 24 horas 

Telefone: (19) 3242-1249  

New Laundry Lavanderia 

Endereço: Rua Francisca Resende Merciai, 54 

Telefone: (19) 3289-3922  

 Lavanderia Water Bubbles 

Lavanderia estilo americana (self-service), na qual se paga 

pelo uso da máquina de lavar, não por peça ou por peso. 

Endereço: Avenida Prof. Atílio Martini, 822 - Loja 2 

Telefone: (19) 3203-0068  



 Sanasa (companhia de água) 

Telefone: 0800-772-1195  

 Drogaria Nova Barão 

Telefone: (19) 3289-6191  

 Drogaria Vitória 

Endereço: Avenida Ruberley Bueretto da Silva, 1015 

Telefone: (19) 3289-9926  

 João Cabelereiros 

Endereço: Rua Orácio Leonardi, 92 

Telefone: (19) 3289-3084  

 Luigi Cabelereiro 

Telefone: (19) 3288-0198  

 Correios - Centro de Barão 

Endereço: Avenida Santa Isabel, 218 

Telefone: (19) 3288-0244  

 Correios - Unicamp 

Endereço: Rua Carlos Gomes, 241 (próximo ao ginásio e 

Instituto de Artes) 

Telefone: (19) 3289-7288 / (19) 3521-7642 
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