
COMUNICADO DA PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIBEIRÃO PRETO

De acordo com o Comunicado do GT Readequação do Ano Acadêmico (GT PRAA) –

03/03/21, o Plano USP teve seu retorno imediato para a fase máxima de restrição (Fase

A).

Sendo assim, tendo em vista a legislação em vigência e as diretrizes da Universidade de

São Paulo, comunicamos que:

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

de Ribeirão Preto.

2. De segunda à sexta-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, com saída até no máximo às 21h, de acordo com o Decreto nº 65.545, de 03 de março

de 2021, do governo do Estado de São Paulo. O acesso será permitido apenas para:

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

identificação USP;

- Ônibus urbanos;

- Prestadores de serviços e serviços de entrega, mediante identificação e indicação do

destino ao serviço de segurança das portarias.

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

Portaria da Av. do Café, mediante identificação.

4. Continua suspensa a entrada na área interna do Campus USP de Ribeirão Preto, tanto da

comunidade externa como da comunidade uspiana, para caminhada, corrida, pedalada e

ou outras atividades físicas, como também para fotografar.

5. O cadastro de veículos e a retirada do novo selo versão 2021/2023 estão suspensos

temporariamente.

6. O atendimento ao público no prédio da Administração da Prefeitura do Campus USP de

Ribeirão Preto continua de segunda à sexta-feira, das 8h às 13h, com exceção da Seção de

Expediente da PUSP-RP, que funcionará das 8h às 12h.

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

esclarecimentos necessários para os usuários externos ao Campus USP de Ribeirão Preto.

Solicitamos a colaboração de todos, uma vez que o momento exige mais respeito às

restrições.

Ainda, lembramos sobre a necessidade de evitar aglomerações, como também sobre a

importância do uso de máscara, da higienização frequente das mãos e do distanciamento

social.
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