
COMUNICADO DA PREFEITURA DO CAMPUS DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE

SÃO PAULO

Tendo em vista a atual situação da pandemia do novo coronavírus e as novas medidas

emergenciais adotadas pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, anunciadas em

24/05/2021, válidas inicialmente para o período de 27 a 31/05/2021, comunicamos que:

1. A prestação de jornada laboral de atividades administrativas não essenciais, em todas

as seções, será mantida em regime de teletrabalho, sendo que os serviços essenciais serão

mantidos, em regime de plantão, mediante convocação das chefias imediatas.

2. O prédio da Administração da Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto ficará

fechado para o atendimento ao público.

2.1. O atendimento da Seção de Expediente será via e-mail (exped.pc@usp.br) e, em caso

de extrema necessidade de atendimento presencial, este deverá ocorrer mediante

agendamento prévio.

3. Portarias do Campus:

3.1. Na quinta, sexta e segunda-feira, o acesso de veículo ao Campus ocorrerá pelas

portarias da Av. do Café, do Hospital das Clínicas e da Av. Bandeirantes, com entrada

permitida das 6h às 20h e saída até no máximo às 21h. O acesso será permitido apenas

para:

- Usuários do Campus, mediante identificação pelo selo USP do veículo ou cartão de

identificação USP;

- Prestadores de serviços (previamente autorizados) e serviços de entrega, mediante

identificação e indicação do destino ao serviço de segurança das portarias.

3.2. Após as 20 horas, pessoas residentes no Campus terão seu acesso realizado apenas

pela portaria da Av. do Café, mediante identificação.

3.3. Aos domingos, o acesso de veículo ao Campus ocorrerá somente pela portaria da Av.

do Café.

4. Continua proibido o acesso de pessoas não autorizadas às dependências do Campus.

5. Continua suspensa a entrada na área interna do Campus, tanto da comunidade externa

como da comunidade uspiana, para caminhada, corrida, pedalada e ou outras atividades

físicas, como também para fotografar.

6. Continua suspenso, temporariamente, o cadastro de veículos e a retirada do novo selo

versão 2021/2023.

7. Os serviços de segurança e de vigilância estão orientados a prestarem os

esclarecimentos necessários para os usuários externos ao Campus.

Atenciosamente,



Prof. Dr. Sérgio de Albuquerque

Prefeito do Campus USP de Ribeirão Preto


