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Mensagem de Boas-Vindas

     Bem-vindos bixos e bixetes, parabéns pela aprovação! Fizemos este manual para te
auxiliar com todas informações cruciais e facilitar sua adaptação no nosso país Lorena.
    Sabemos como é estar em uma cidade nova, morando sozinho e encarando situa-
ções tão complexas, isso pode parecer difícil, mas compilamos algumas informações de
sobrevivência, desde moradia a alimentação e transporte; da nossa querida faculdade
(Quem é Lorena?), apresentando nossos campi, os departamentos e os cursos; e das
oportunidades extracurriculares como os eventos (Semanas Acadêmicas e as festinhas)
e as entidades estudantis, as quais são muito presentes em nossa graduação.
      Novamente, parabéns demais por essa GRANDESSÍSSIMA conquista, aproveite muito
bem a melhor fase da sua vida!

Mensagem da Presidente da Comissão de Graduação
 

     As oportunidades aparecem para todos, mas só quem está preparado tem condi-
ções de aproveitá-las, encarando a chance para crescer e se realizar. Conquistas
dependem de boas escolhas. Para isso, precisamos saber quais são nossos objetivos,
saber o que queremos e estarmos preparados.
     Todos os que fazem parte da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de
São Paulo (EEL-USP) já estão na direção de encontrar o seu próprio caminho. Aqui vocês
encontram o apoio necessário para se preparar para as oportunidades que vão surgir.
Vocês, queridos acadêmicos, vão aprender a voar com suas próprias asas – para isso,
contem com todo o nosso apoio!
      Caros calouros, vocês deram um passo importante ao fazer o vestibular para ingres-
sar na EEL-USP. Tenham certeza de que aqui vocês vão construir sua trajetória de forma
sólida, garantindo um futuro com boas perspectivas e uma formação de excelência, que
vai fazer a diferença no mundo do trabalho. 
   A EEL-USP reafirma o seu compromisso com a responsabilidade em oferecer
educação de excelência.
      Sejam muito bem-vindos! Na EEL-USP todos aprendem a conquistar as suas vitórias!
Estamos nesta caminhada juntos, até onde alcançar o seu próprio horizonte.
Estamos certos de que a graduação será um período de vasto aprendizado e
amadurecimento tanto acadêmico quanto pessoal.

 
    Cordialmente,
 
    Profa. Elisângela de Jesus Cândido Moraes
    Presidente da Comissão de Graduação
    elisangela.moraes@usp.br
    cg@eel.usp.br 
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Olá bixos e bixetes!

mailto:elisangela.moraes@usp.br
mailto:cg@eel.usp.br


 

 
 
Apresentando a faculdade 
 

     A Escola de Engenharia de Lorena (EEL-USP) é uma das mais recentes unidades da
USP. Em 2006, a então FAENQUIL se tornou uma unidade da USP, com um total de 6
cursos de engenharia atualmente. O Campus de Lorena está dividido entre duas
unidades: Área I e Área II (ou DEMAR). 
     Dependendo do seu curso e de suas atividades extracurriculares, você frequentará
uma das duas com mais regularidade, mas, algumas vezes, deverá se deslocar entre as
duas áreas, o que poderá ser feito em transporte específico, o querido intercampus, em
horários fixos.

Área I
    Por sediar mais departamentos, a Área I da EEL possui mais espaços que o DEMAR.
Quatro dos seis cursos oferecidos na EEL estão quase que integralmente presentes
nessa área: Engenharia Ambiental, Engenharia Bioquímica, Engenharia de Produção e
Engenharia Química. A Área I sedia os departamentos responsáveis pelos cursos de
Pós-Graduação em Engenharia Química e em Biotecnologia Industrial.
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Estudando na EEL

 
 

     A imagem acima é uma foto da Área I. Na parte superior direita é possível ver o Rio
Paraíba do Sul ao lado da Universidade.
O que o aluno encontrará na Área I

      Dentro da Área I do campus da Escola de Engenharia de Lorena, o aluno encontra-
rá:

 
Biblioteca1.

      A biblioteca, muito provavelmente, será um dos lugares mais frequentados por vo-
cês, alunos. Nela será possível encontrar livros que os acompanharão durante todo o
período de graduação. Com funcionamento das 8h15 às 22h, é possível fazer
empréstimos com o auxílio da carteirinha USP ou do aplicativo e-Card USP, estudar,
tanto com o seu grupo de amigos ou de forma individual, utilizar os computadores (de
forma gratuita) e até mesmo fazer impressões de trabalhos e afins (ressaltando que é   
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possível comprar uma cartela por 2 reais que te dará direito à 10 páginas).

   2. Restaurante Universitário
    O Restaurante Universitário da Área I, ou popularmente chamado apenas de RU,
oferece almoço e jantar a um custo de 2 reais a refeição, estando em funcionamento de
segunda-feira à sexta-feira das 11h às 14h e das 17h30 às 19h30.

   3. Ponto de Recarga do e – Card USP
     Para almoçar e jantar na faculdade, é necessário que seja feita a recarga do seu e –
Card USP. Essa recarga pode ser feita na Área I, na segunda, quarta e quinta, nos
horários do almoço e jantar e, na sexta, apenas no horário do jantar. Ressaltando que a
recarga é feita apenas com dinheiro em espécie.

   4. Esportes
   O esporte também é bastante presente na vida universitária. Existem diversos
espaços para praticar esportes nesta área da EEL, como os dois campos e as quadras
poliesportivas, além da disponibilidade de diversos materiais esportivos que podem ser
emprestados para uso livre dentro da faculdade, sem contar os treinos das diferentes
modalidades que ocorrem dentro da cidade.

   5. Laboratórios
      Como estamos em um campus voltado à engenharia, é indispensável a presença de
laboratórios, e estes estão espalhados por toda a faculdade. Os laboratórios estão
disponíveis para atender toda a demanda de ensino e pesquisa, dos programas de
Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado.

 
   6. Pontos de interesse
      Além de tudo que foi mostrado, a Área I também possui um prédio responsável por
um colégio técnico, o COTEL, uma academia de uso gratuito pelos alunos, dois postos
bancários, sendo um do Santander (13h às 16h) e um Posto de Atendimento do Banco
do Brasil.

 
Área II

    A Área II ou Departamento de Engenharia de Materiais (DEMAR) iniciou suas ativi-
dades em 1978 com o Projeto Nióbio (confira a nossa história) e desde 2006 integra a
Escola de Engenharia de Lorena (EEL).
      Localizado na Área II, o DEMAR coordena e ministra as disciplinas específicas dos
cursos de graduação em Engenharia Física e Engenharia de Materiais, além de
disciplinas relacionadas à área de materiais do Ciclo Básico da EEL/USP. Docentes do
departamento também ministram disciplinas e orientam teses e dissertações no
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais (mestrado e doutorado) e e
também no Programa de Pós-Graduação em Projetos Educacionais de Ciências
(mestrado profissional), que está atrelado ao Departamento.

 

http://www.demar.eel.usp.br/historico/
https://site.eel.usp.br/
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Prédio da Graduação

Laboratório do DRX – Difração de Raios – X;
Laboratório do MEV – Microscópio Eletrônico de Varredura;
Laboratório de Ensaios Mecânicos; 
Laboratório de Elétrica e Eletrônica.

      As instalações do DEMAR localizam-se na Área II da EEL/USP, na cidade de Lorena, a
aproximadamente 200km de São Paulo (rota de acesso).

O que o aluno encontrará na Área II

      Dentro da Área II do campus da Escola de Engenharia de Lorena, o aluno encontra-
rá:

1.
      A maior parte do tempo e das atividades realizadas durante a graduação será neste
prédio. E diferentemente da Área I, na Área II existe apenas um prédio onde as aulas
são ministradas, dessa forma não havendo muitas complicações.

   2. Restaurante Universitário
   Dentro da Área II, existe um restaurante universitário, onde tanto os alunos da
graduação como da pós-graduação podem almoçar. O RU abre às 12h, fecha às 14h e o
seu valor é de 2$. Cabe ressaltar que na Área II NÃO há jantar, então cuidado para não
esquecer. 

 
   3. Ponto de recarga do e-Card USP
      Às terças e quintas-feiras o ponto de recarga do e-Card USP se encontra na Área II
da EEL. Cabe ressaltar que o horário de funcionamento é das 11h30 às 13h30 e que é
somente aceito dinheiro em espécie para a recarga.

 
   4. Biblioteca
    A biblioteca, muito provavelmente, será um dos lugares mais frequentados pelos
alunos. Nela os alunos poderão realizar o empréstimo de livros, estudar, imprimir
trabalhos ou materiais (não é muito recomendado caso for algo muito grande), utilizar
os computadores da faculdade (gratuito), descansar enquanto esperam que a aula se
inicie e aproveitar o ar condicionado nos dias quentes de Lorena.

 
   5. Laboratórios
    Grande parte das disciplinas experimentais, trabalhos e iniciações científicas serão
realizadas nos diversos laboratórios que existem na Área II. Alguns deles que podem ser
citados são: 

 
   6. Galpões
      Caso você ainda não tenha visitado o DEMAR, o que é muito provável, ele é diferente   
de qualquer outra faculdade. O DEMAR já foi utilizado como uma fábrica para a
produção de Nióbio, assim, ele é constituído por quatro grandes galpões, onde são loca-

 
 

http://www.demar.eel.usp.br/contact/
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lizados alguns dos laboratórios e a equipe de manutenção e engenharia. 

   7. Hall de Entrada
   No Hall de Entrada o aluno encontrará a maioria das salas dos professores, a
secretaria do departamento, o ponto de recarga do e-Card USP e até mesmo alguns
sofás para poder dormir um pouco após as aulas ou no período de almoço.

   8. Ponto de Carona
   Da mesma forma que o encontrado na cidade e na Área I, o DEMAR também
apresenta o seu ponto de carona. Ele se localiza na portaria de entrada da Área II.

   9. Academia
      Para aqueles que desejarem, o DEMAR oferece uma academia totalmente gratuita.

  10. Campo de Futebol
      Além da academia, o DEMAR também oferece um campo de futebol, onde qualquer
aluno a qualquer hora pode ir e praticar qualquer tipo de esporte que desejar. 

 
 

e-Card USP: é a carteirinha digital e pode ser usada no RU e na biblioteca. (App
Store ou Google Play);
Cardápio USP: você consegue consultar o menu do dia, quanto ainda tem de
saldo no RUCard e gerar um boleto para colocar créditos (normalmente demora
2 ou 3 dias para creditar). (App Store ou Google Play);
Bibliotecas USP: dá pra saber se um determinado livro está disponível na
biblioteca. Você também consegue buscar itens no acervo, renovar empréstimos
e outros tipos de consultas. (App Store ou Google Play). 

Dica Bônus e a Mais Importante
     Seja gentil, amigável e educado/educada com todas as pessoas que trabalham den-
tro da Área I e Área II do Campus, pois, cedo ou tarde, alguma delas irá te ajudar.

 
Aplicativos da USP

    Uma das coisas que você utilizará ao longo de sua graduação é o portal do E-dis-
ciplinas, também conhecido como Stoa ou Moodle, você vai ouvir os três nomes, não se
assuste é tudo a mesma coisa. 
     Para acessar o Portal você precisará entrar com seu número ou e-mail USP e com
sua senha única. Lá você terá acesso aos materiais deixados por seus professores,
como slides passados em aula, listas de exercícios, atividades para nota, etc; é tudo bem
intuitivo. Vale ressaltar que não são todos os professores que fazem uso do portal. 
      O Stoa também conta com aplicativo para celular, você pode obter no Google Play
ou na App Store.
      A USP também possui outros apps que facilitam nossa vida em Lorena. Não estamos
no presencial no momento, mas já vamos falar dos mais importantes pra você ficar
ligado!

 

https://itunes.apple.com/br/app/e-card-usp/id1286783365?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.usp.e_card_usp
https://itunes.apple.com/br/app/cardapio-usp/id461382870?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.usp.cardapio_usp&hl=pt_BR
https://itunes.apple.com/br/app/bibliotecas-usp/id944696808?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.usp.bibliotecas_usp
https://edisciplinas.usp.br/acessar/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=en_AU
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=en_AU
https://itunes.apple.com/au/app/moodle/id633359593?mt=8
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SIGLAS que você deveria conhecer:
      Você irá ouvir diversas siglas ao longo da sua graduação, por isso é preciso conhecer
algumas das mais comuns e importantes:

 
    CG (Comissão de Graduação): responsável por traçar as diretrizes e zelar pela
execução dos programas determinados pelos projetos pedagógicos dos seus cursos;
      DTA (Diretoria Técnica Acadêmica): seção direcionada aos alunos da faculdade. É
onde você deve ir para pedir/retirar documentos, carimbar papéis e tirar dúvidas sobre
a própria graduação;
  CAD (Comissão de Avaliação das Disciplinas): responsável por avaliar o
oferecimento das disciplinas pelo corpo docente, visando a otimização do aprendizado
e a obter sua validação;
     CoC (Comissão Coordenadora de Curso): responsável por acompanhar e avaliar
as atividades curriculares vigentes em cada curso;
     RD (Representante Discente): discente responsável por fazer o intermédio entre
alunos e professores, atuando como uma espécie de “porta-voz” dos alunos em
reuniões e decisões da coordenação de cada curso;
     DA (Diretório Acadêmico): entidade estudantil responsável por representar o cor-
po discente, incentivando a participação nas atividades de cunho acadêmico, cultural e
social dentro da faculdade;
    CR (Coeficiente de Rendimento): é a medida de desempenho acadêmico regis-
trada ao final de cada semestre letivo, proporcional às notas finais obtidas em cada
disciplina cursada;
     DP (Dependência): equivalente à reprovação na disciplina. Ocorre quando o aluno
não atinge o requisito fraco (nota final abaixo da média, mas acima de 3,0) após todas
as avaliações que constam na ementa da disciplina;
    IC (Iniciação Científica): referente aos projetos de pesquisa guiados por profes-
sores em laboratórios;
   LOB: sigla das disciplinas referentes ao departamento do Ciclo Básico (Debas),
comuns à todos os cursos da EEL;
      LOT: disciplinas do Departamento de Biotecnologia (DEBIQ);
      LOM: disciplinas do Departamento de Engenharia de Materiais (DEMAR);
      LOQ: disciplinas do Departamento de Engenharia Química (DEQUI);

Informações Gerais 
 

Matrícula
     Para os ingressantes em 2021, a matrícula será feita de forma exclusivamente on-
line, pelo Sistema Júpiter. Todas as etapas subsequentes serão conduzidas de forma
remota, como consolidação das matrículas, semana de recepção e início do semestre.
Vale ressaltar que a grade horária de disciplinas do 1º semestre não pode ser alterada;
somente no segundo semestre de curso que o aluno tem a possibilidade de escolher as
disciplinas que deseja cursar, dentro do seu período ideal. As grades são montadas nos
períodos de interação de matrícula, realizados antes de cada semestre, tendo no míni-
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mo duas alterações.

Calendário
     O calendário escolar referente ao ano de 2021 com as datas de todos os feriados,
interações de matrícula e outros eventos importantes para a graduação encontra-se na
página oficial da USP. (Calendário Escolar 2021 – Pró-Reitoria de Graduação)

Portal de Serviços da USP
      Os alunos da Graduação da USP têm acesso ao Sistema Júpiter Web, porém no final
de 2020, a Superintendência de Tecnologia de Informação (STI) lançou o novo Portal de
Serviços Computacionais da USP  que integra todos os serviços acadêmicos e
administrativos que compõem os Sistemas USP.

Iniciação Científica
     O Programa Unificado de Bolsas de Estudos para Apoio à Permanência e Formação
de Estudantes de Graduação (PUB-USP) é uma ação da Universidade de São Paulo que
integra a Política de Apoio à Permanência e Formação Estudantil. O Programa visa o
engajamento do corpo discente em atividades de investigação científica ou projetos
associados às atividades-fim da USP, de forma a contribuir para a formação acadêmica e
profissional dos alunos regularmente matriculados.
      O Programa Unificado de Bolsas possui três vertentes: ensino de graduação; cultura
e extensão; pesquisa. Para participar do programa, é necessário que o estudante esteja
inscrito na condição de qualificado ou inscrito. A inscrição é realizada no sistema
corporativo Júpiter, no qual o aluno pode escolher até 2 projetos de seu interesse. O
período de inscrição é indicado nos editais a cada ano.

Monitorias
     PEEG (Programa de Estímulo ao Ensino de Graduação) - Monitoria é uma ação da
Pró-Reitoria que visa incentivar alunos com mérito acadêmico a aperfeiçoarem seus
estudos em uma disciplina de seu interesse, por meio do desenvolvimento de atividades
supervisionadas de ensino.
    Os estudantes de graduação interessados em participar da monitoria deverão se
inscrever no projeto da disciplina no Portal de Serviços da USP e, no campo específico,
inserir a carta de motivação para participação no projeto da disciplina.

Intercâmbio
      A EEL oferece oportunidades de intercâmbio ao longo do ano. Para tentar uma vaga,
é necessário estar regularmente matriculado e atender aos requisitos que cada edital
fornece. A AUCANI (Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional) é o
órgão que cuida dos editais de intercâmbio que ocorrem pela própria USP e você pode
encontrar mais informações aqui. Também é possível realizar intercâmbios pela IAESTE,
pela Fundação Bradesco e através de editais de outras entidades.  

Auxílios

https://www.prg.usp.br/calendario-escolar-2021/
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb
https://portalservicos.usp.br/
https://portalservicos.usp.br/
http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/mobilidade/graduacao/vagas-de-intercambio/
https://www.abipe.org.br/estudantes/programa-iaeste
https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/emprestimo-e-financiamento/universitario/cdc-intercambio.shtm


Vaga em moradia estudantil (Apoio Moradia);
Auxílio Financeiro;
Auxílio Alimentação;
Auxílio-Livros;
Auxílio Transporte (apenas para alunos dos campi do interior).

      A USP oferece diversos auxílios financeiros para os alunos que possuem dificuldades
financeiras como, por exemplo, o Programa de Apoio à Permanência e Formação
Estudantil - PAPFE. Esse programa visa a concessão de benefícios a alunos regularmente
matriculados em cursos de graduação da USP, de acordo com os recursos
determinados pela Universidade. 
      A inscrição deve ser feita dentro dos prazos estabelecidos, exclusivamente pelo Por-
tal de Serviços Computacionais da USP, com a anexação de documentos
comprobatórios da situação socioeconômica. Os benefícios que compõem o PAPFE são:

    Vale ressaltar que não é permitido acumular os benefícios de Auxílio Financeiro e
Auxílio Transporte; assim como não é permitido aos alunos que residem ou estejam
hospedados em vagas nas moradias estudantis serem contemplados com a concessão
de Auxílio Financeiro ou Auxílio Transporte.
 Para mais informações acesse o Edital (https://sites.usp.br/sas/wp-
content/uploads/sites/265/2020/12/PAPFE_2020_12_15_Edital-PAPFE-2021_APROVADO-
e-revisado-22122020.pdf)

Os Cursos
 
Engenharia Ambiental 

Período Integral. Duração: 5 anos. Duração limite: 7,5 anos. 
Coordenador: Prof. Dr. Robson da Silva Rocha – e-mail: robson.rocha@usp.br 

 
  A Engenharia Ambiental conecta o desenvolvimento técnico e econômico à
sustentabilidade, projetando e executando técnicas que preservam os recursos naturais
e o meio ambiente.

 
História do curso

     A necessidade de um profissional que conseguisse preservar os recursos naturais,
frear a poluição causada pelas atividades antrópicas e ao mesmo tempo trazer
tecnologias para acompanhar a crescente demanda populacional começou a surgir com
a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, realizada em
Estocolmo, em 1972. No Brasil, o primeiro curso de Engenharia Ambiental surgiu em
1994 na Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), campus de Canoas (RS). Já na Escola
de Engenharia de Lorena, EEL - USP, o curso teve seu início em 2012 e vem
demonstrando uma crescente evolução.

O curso
Por ser uma profissão que alia tecnologia, técnica e sustentabilidade, é conhecida
como a ENGENHARIA DO FUTURO. Com isso, a estrutura proposta para o curso de    
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https://sites.usp.br/sas/wp-content/uploads/sites/265/2020/12/PAPFE_2020_12_15_Edital-PAPFE-2021_APROVADO-e-revisado-22122020.pdf
mailto:robson.rocha@usp.br


Site de informações do curso na EEL - USP:
https://site.eel.usp.br/ensino/graduacao/cursos/engen haria-ambiental 
Site da USP profissões:
https://uspprofissoes.usp.br/profissoes/engenhariaambiental-lorena/

Engenharia Ambiental na EEL - USP objetiva a formação de profissionais que tenham
forte embasamento nas Ciências Básicas (matemática, química, física e biologia),
permitindo fundamentação sólida em Ciências da Engenharia e, mais especificamente,
em Ciências da Engenharia Ambiental. Em 2019, o curso de Engenharia Ambiental da
EEL – USP foi o único curso de Engenharia Ambiental da USP, que obteve cinco estrelas
segundo o Melhores Universidades do Guia do Estudante.

Atuação
      Cada vez mais, os projetos são formados por equipes multidisciplinares e é essencial
contar com um profissional atento aos efeitos que esses projetos podem causar no
planeta. Um engenheiro ambiental é o profissional responsável por projetos de
conservação e recuperação dos recursos naturais, da biodiversidade e das condições
climáticas do planeta. É capacitado também a avaliar riscos ambientais, elaborando
estudos e/ou planos que visem à redução dos impactos determinados por ações
humanas ou mesmo naturais. Além disso, o Engenheiro Ambiental estará apto a
participar dos estudos de caracterização ambiental, da análise de suscetibilidades e
vocações naturais do ambiente e da elaboração de estudos de impactos ambientais.
Para esse profissional, há espaço em órgãos públicos, firmas de consultoria e em
setores de controle ambiental de indústrias, bem como em organizações não
governamentais (ONGs) e em institutos de pesquisas.

Para mais informações sobre Engenharia Ambiental, seguem os links:

Engenharia Bioquímica 
Período Integral. Duração: 5 anos. Duração limite: 7,5 anos. 
Coordenador: Prof. Dr. Valdeir Arantes – e-mail: valdeir.arantes@usp.br 
 
    Área interdisciplinar moderna que integra a engenharia química, a bioquímica e a
biologia.

História do curso
     O Curso de Engenharia Bioquímica aqui da EEL-USP foi o primeiro curso da área no
Brasil, em 1999. Hoje são mais de vinte cursos similares em diversas regiões só aqui no
Brasil, o que demonstra a crescente necessidade deste tipo de profissional no mercado
de trabalho. No último ano, o curso obteve cinco estrelas segundo o Melhores
Universidades do Guia do Estudante, demonstrando a sua excelência. 

O curso 
O Engenheiro Bioquímico estuda, com maior ênfase, os processos em que os agentes
de transformação são células vivas, enzimas ou outros sistemas biológicos. Nesse con-
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https://site.eel.usp.br/ensino/graduacao/cursos/engen
https://site.eel.usp.br/ensino/graduacao/cursos/engen
https://uspprofissoes.usp.br/profissoes/engenhariaambiental-lorena/
mailto:valdeir.arantes@usp.br


Site de informações da EEL-USP:
https://site.eel.usp.br/ensino/graduacao/cursos/eng enharia-bioquimica 
Site USP profissões: https://uspprofissoes.usp.br/profissoes/engenhariabioquimica/

texto, o profissional está apto a atuar em áreas tradicionais da engenharia química, bem
como atuar de forma diferenciada no setor que emprega processos biológicos
industriais, ou ainda no setor industrial ou de pesquisa e desenvolvimento, uma vez que
o conhecimento obtido na Escola de Engenharia de Lorena é multidisciplinar. A grade
do curso engloba o ciclo básico das engenharias, composto de disciplinas como cálculo,
física e química, e ciclo profissionalizante, que abrange disciplinas específicas da área de
microbiologia, genética, biomassa, entre outras relativas ao conhecimento de
biotecnologia. O aluno que entra no curso de Engenharia Bioquímica na USP de Lorena
encontra uma grade curricular moderna, dinâmica e diferenciada, pois, já a partir do
primeiro ano, ele tem contato com disciplinas teóricas e práticas específicas da área de
Engenharia Bioquímica.

Atuação
O Engenheiro Bioquímico pode atuar em áreas diversas como: produção de alimentos
por processo fermentativo; processamento da biomassa vegetal em setores como o
sucroalcooleiro, celulose e papel; de bioenergia e biocombustíveis; produção de bebidas
fermentadas e destiladas; produção e aplicação de enzimas; pesquisa e
desenvolvimento de bioprocessos; manejo e o tratamento de resíduos industriais e
municipais; produção de antibióticos, vacinas, rações e outros produtos para o cuidado
da saúde humana e animal.

  
Para mais informações sobre Engenharia Bioquímica, seguem os links: 

Engenharia Física 
Período Integral. Duração: 5 anos. Duração limite: 7,5 anos. 
Coordenador: Prof. Dr. Luiz Tadeu Fernandes Eleno – e-mail: luizeleno@usp.br 

     Aplicação de conhecimentos de física para o desenvolvimento de novos materiais e
tecnologias.

História do curso 
      Apesar de ainda ser uma profissão relativamente nova no Brasil, a engenharia física
é muito conhecida e mais tradicional fora do país. O curso surgiu nos EUA por volta da
década de 1920 e chegou ao Brasil no final da década de 90, tendo a primeira turma
formada apenas em 2004 na UFSCar. Já na EEL, o curso foi inserido em 2012 e, mesmo
com a primeira turma formada em 2016, já podemos contar com ex-alunos em diversas
partes do mundo.

O curso
O engenheiro físico deve ter uma base sólida em conhecimentos de física, química e
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https://site.eel.usp.br/ensino/graduacao/cursos/eng
https://site.eel.usp.br/ensino/graduacao/cursos/eng
https://uspprofissoes.usp.br/profissoes/engenhariabioquimica/
mailto:luizeleno@usp.br


Documento de Engenharia Física da UFSCar:
http://www.abenge.org.br/cobenge/arquivos/19/artigos/3 00.PDF 
Site do Departamento de Materiais,da EEL: 

Site de um dos nossos alunos já formados em Engenharia Física:
https://umengenheirofisico.wordpress.com/category/enge nharia-fisica/

matemática, aliando ciência e engenharia ao desenvolvimento de novos materiais e
tecnologias, representando uma ponte entre diversas áreas. Devido à sua formação
ampla, o profissional consegue se adaptar em diferentes ramos, tanto na indústria
quanto no ramo científico, sendo este o grande diferencial entre a física e a engenharia
física. A grade curricular conta com o ciclo básico com disciplinas comuns a todas as
engenharias e o ciclo profissionalizante, com disciplinas específicas que abordam
conceitos de computação, eletrônica, mecânica quântica, ciência dos materiais,
nanotecnologia, entre outros. 

 
Atuação

      Decorrente da ampla gama de áreas que compõem a sua formação, um engenheiro
físico pode atuar em eletrônica, física médica, biotecnologia, microscopia,
nanotecnologia, física de lasers, supercondutores, computação quântica, biofísica,
aceleradores de partículas, engenharia nuclear, e outras inúmeras áreas que abrangem
a pesquisa científica. Além disso, a formação do engenheiro físico também possibilita a
sua atuação no setor industrial e no mercado financeiro. Devido às crescentes
necessidades tecnológicas, esse profissional com perfil abrangente conta com um alto
potencial no mercado, sendo capaz de assumir posições de liderança na introdução de
novas tecnologias no setor industrial, além de estar apto para pesquisar e propor
soluções para as tecnologias modernas já existentes.

Para mais informações sobre Engenharia Física, seguem os links: 
Para mais informações sobre Engenharia Física, seguem os links: 

http://www.demar.eel.usp.br/grad/ 

Engenharia de Materiais 
Período Integral. Duração: 5 anos. Duração limite: 7,5 anos. 
Coordenador: Profa. Dra. Maria Ismênia Sodero Toledo Faria – e-mail:
maria.ismenia@usp.br 

   Aplicação da relação entre a estrutura, as propriedades e o desempenho dos
materiais para se obter novas aplicações ou melhorar a qualidade dos materiais
existentes.

História do curso
O curso pós-graduação em engenharia de Materiais chegou à cidade de Lorena em
1978 com o projeto Nióbio, que foi desenvolvido no Departamento de Engenharia de
Materiais (DEMAR) e propunha a busca por novas rotas tecnológicas para produzir
metais especiais por um custo mais baixo que o da época. A partir de 1999, iniciou-se a 
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Site do curso de engenharia de materiais da EEL-USP:
https://site.eel.usp.br/ensino/graduacao/cursos/engenhariade-materiais 
Site do Departamento de Materiais, da EEL: 

graduação para o engenheiro de Materiais e, em 2006, ocorreu a integração da
FAENQUIL com a Universidade de São Paulo, tornando-se a Escola de Engenharia de
Lorena, uma das unidades de ensino e pesquisa dessa universidade. 

O curso
      Como toda engenharia, o curso de Engenharia de Materiais irá abordar conceitos de
ciências exatas. A partir disso, o engenheiro de materiais deve sempre ter em mente as
quatro principais informações de um material: produto/aplicação, processamento,
estrutura e propriedades, conhecido também como o “tetraedro de materiais”. Em
relação à grade curricular, nos primeiros anos, o graduando de engenharia de materiais
conta com disciplinas que são comuns a todas as engenharias e abordam conceitos de
matemática, química e física; além dessas, conta também com disciplinas específicas
voltadas a polímeros, metais e cerâmicas. 

Atuação
     O engenheiro de materiais pode atuar em várias áreas. Entre elas, as indústrias de
transformação de polímeros, siderúrgicas e petroquímicas são as que mais empregam e
o sudeste, a região com maior demanda por esses engenheiros. Além disso, o setor da
construção civil tornou-se uma área onde o engenheiro de materiais se mantém em
constante prática, realizando análise de falhas, estudo da melhor aplicação de materiais
para a situação, como o uso de cimentos, vidros, cerâmicas, ligas, entre outras
atividades. A busca por produtos “verdes”, isto é, menos prejudiciais à saúde humana,
cresceu nos últimos anos; com isso o engenheiro de materiais se tornou requisitado no
setor de produção e do produto final. Por fim, esse profissional, assim como outros
engenheiros, é muito reconhecido no setor econômico, pois possui alta capacidade de
resolver problemas matemáticos e solucionar casos adversos, sabendo lidar com
segurança e analisando o melhor para tal serviço.

Para mais informações sobre Engenharia de Materiais, seguem os links:

http://www.demar.eel.usp.br/grad

Engenharia de Produção 
Período Integral. Duração: 5 anos. Duração limite: 7,5 anos. 
Coordenador: Prof. Dr. Herlandi de Souza Andrade – e-mail: herlandi@usp.br 

   Aplicação de conhecimentos técnicos gerenciais para otimização dos recursos
produtivos.

História do Curso
A história do curso de Engenharia de Produção no Brasil tem início em 1959, quando,
na Escola Politécnica da USP (Poli/USP), o professor Ruy Aguiar da Silva Leme propõe 
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http://www.abepro.org.br/arquivos/websites/1/hist.pdf (história do curso no Brasil)
http://www.ct.ufpb.br/dep/contents/paginas/competencias-do-engenheiro-de-
producao (competências do profissional de Engenharia de Produção)
http://ep.eel.usp.br/node/2 (o curso de Engenharia de Produção da EEL,
competências e mercado de trabalho)

desdobrar o curso de Engenharia Mecânica em duas opções: projeto e produção. Dessa
proposta, surge o primeiro curso de Engenharia de Produção do país. Já na EEL, o curso
teve início em 2012 e sua primeira turma formou-se em 2018.

O curso e as competências que este agrega ao profissional
      O curso de Engenharia de Produção oferece um amplo conhecimento sobre gestão,
visando capacitar o profissional dessa área na identificação, formulação e solução de
problemas ligados às atividades de projeto, operação e gerenciamento do trabalho e de
sistemas de produção de bens e/ou serviços, considerando seus aspectos econômicos,
sociais, ambientais e humanos, com uma visão ética e humanista em atendimento às
demandas da sociedade. Na EEL, o curso tem como principal diferencial a formação de
alunos através de metodologias ativas de ensino e aprendizagem, com destaque para o
PBL (Project/Problem-Based Learning) em que o aluno aprende através da solução de
problemas reais utilizando as principais ferramentas da Engenharia de Produção.

 Atuação e mercado de trabalho
   Devido a sua formação mais generalista, com a separação em 11 áreas de
conhecimento de acordo com a ABEPRO (Associação Brasileira de Engenharia de
Produção), o profissional de Engenharia de Produção está apto a trabalhar em diversas
áreas de uma empresa, englobando tanto a área corporativa quanto a área industrial.
Ele pode, assim, exercer cargos na área de operações, planejamento, financeiro,
marketing, e ainda na área industrial em diferentes tipos de empresas, como a de bens
de consumo duráveis e não duráveis, de serviços, instituições públicas e empresas do
setor primário. 
      O curso de Engenharia de Produção da EEL, campus localizado no Vale do Paraíba,
entre duas grandes capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, favorece a realização de estágio
curricular, já que a região conta com grande variedade de multinacionais próximas,
como Monsanto, Johnson & Johnson, Basf, Gerdau e Coca Cola.

Para mais informações sobre o curso de Engenharia de Produção, seguem
os links: 

Engenharia Química
Período Integral. Duração: 5 anos. Duração limite: 7,5 anos. 
Coordenador: Prof. Dr. Felix Monteiro Pereira - e-mail: felixmpereira@usp.br 

 
Noturno. Duração: 6 anos. Duração limite: 9 anos. 
Coordenador: Profª Drª Lívia Chaguri e Carvalho e-mail: lchaguri@usp.br 
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Engenharia Química pelo site da EEL:
https://site.eel.usp.br/ensino/graduacao/cursos/engenhari a-quimica 
Site do Departamento de Engenharia Química, da EEL, o DEQUI:
http://www.loq.eel.usp.br/

     O curso de Engenharia Química, utiliza além da matemática, física e engenharia, a
“ciência química” para solucionar problemas deste campo de atuação.

 
História do curso

      O curso de Engenharia Química surgiu devido à necessidade de atender a demanda
da revolução industrial no início do século XIX e chegou ao Brasil em 1922, no
Mackenzie e, em 1925, na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Já na Escola
de Engenharia de Lorena, nasceu da transferência das atividades acadêmicas, de ensino
e de pesquisa da antiga FAENQUIL para USP em 2006. 

O curso 
      A Engenharia Química é a em que o conhecimento de matemática, química e outras
ciências naturais, adquirido pelo estudo, experiência e prática, é aplicado com a
finalidade de desenvolver formas econômicas de utilizar materiais e energia para o
benefício da humanidade. É a área responsável pelas etapas envolvidas na
transformação da matéria e energia em produtos, compreendendo desde a pesquisa e
desenvolvimento de novos materiais e tecnologias, até a construção e operação das
plantas industriais. Devido à ampla gama de conhecimentos científicos e técnicos
inerentes à profissão, o profissional formado nessa área é também conhecido como
“Engenheiro Universal”. 

Atuação
   Por trabalhar com a química, que é essencial à vida, o campo de atuação da
Engenharia Química é enorme. As principais áreas estão atreladas não apenas às
indústrias químicas, responsáveis por produtos químicos, mas também às indústrias
petroquímicas, de tintas e pigmentos, detergentes, plásticos e borrachas, celulose e
papel, fertilizantes, alimentos, fármacos e outras inúmeras ramificações que envolvam a
química. Além disso, o engenheiro químico também é capaz de atuar no meio ambiente,
como por exemplo no tratamento e reciclagem de resíduos urbanos e industriais. Por
fim, devido ao amplo conhecimento das ciências naturais, esse profissional tem
potencial de atuar em diversos setores do mercado desde a produção da indústria até
as áreas de liderança, tornando-se, portanto, muito requisitado pelas empresas. 

Para mais informações sobre Engenharia Química, seguem os links:

Além da graduação
 
Semana de recepção

    Na primeira semana da graduação (dia 12/04 ao dia 16/04), quando a semana de
recepção ocorre, os Centros Acadêmicos recepcionam e proporcionam todo apoio aos 
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Apresentação da EEL e do curso
Roda de conversa
Integração calouros e veteranos
Trote solidário

alunos ingressantes de seus respectivos cursos promovendo atividades de integração
através de palestras, dinâmicas e introdução ao mundo universitário que escolheram.
Além disso, é o momento dos novos ingressantes tirar quaisquer dúvidas e interagir
com veteranos. 
         As atividades costumam ser, entre outras:

      Esperamos sua presença! Para mais informações, fiquem ligados em nossas redes
sociais (principalmente o face) 😉

CAEA
     O Centro Acadêmico de Engenharia Ambiental (CAEA) foi criado em 2013 e é forma-
do pelos alunos de Engenharia Ambiental da EEL-USP. Tem como principal objetivo
representar os estudantes de Engenharia Ambiental no que diz respeito aos interesses
acadêmicos e profissionais, e defender seus direitos e reivindicações perante os
diversos departamentos da Universidade. Busca promover a interação entre a
Universidade, os alunos e a sociedade. Também promove a divulgação do curso de
Engenharia Ambiental, tanto dentro da EEL-USP, quanto fora. Além disso, objetiva
incentivar o aperfeiçoamento acadêmico e científico dos alunos de Engenharia
Ambiental através de palestras, minicursos, workshops e demais eventos acadêmicos. 

SEMEA
    A Semana de Engenharia Ambiental é uma semana toda programada com ativida-
des, eventos, visitas técnicas e workshops voltados para o aprimoramento dos
participantes no âmbito ambiental e de formação profissional. Buscamos atividades
relacionadas ao curso de alguma forma, mostrando a atuação do Engenheiro Ambiental
na prática e exibindo a realidade de empresas e/ou indústrias conhecidas diante das
dificuldades enfrentadas por elas na área ambiental. A semana inteira é focada em
ampliar a visão dos alunos da melhor maneira possível, promovendo seu crescimento
pessoal e profissional, de forma a desenvolver futuros profissionais capacitados para
atuar na área ambiental de empresas. Mesmo em tempos de pandemia, nos
reinventamos e fizemos a SEMEA de forma online.

Contatos:
https://www.instagram.com/eeluspcaea/
https://www.facebook.com/caea.eelusp 

CAEB
O Centro Acadêmico de Engenharia Bioquímica (CAEB) é a entidade representativa
dos estudantes de graduação em Engenharia Bioquímica da Escola de Engenharia
de Lorena-USP. Fundado oficialmente em 2014, já realizou diversos projetos visando
melhorar o curso, como assembleias gerais, visitas técnicas e a semana de Biotecno-
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logia Industrial, além de diversos outros projetos paralelos envolvendo outras
entidades. O CAEB é organizado em 5 diretorias, além da Presidência: Assuntos
Acadêmicos, Gestão de Pessoas, Marketing, Financeiro e Projetos, sendo todas as áreas
movidas pelos mesmos valores, entre os quais estão o respeito, ética, transparência e
dedicação ao curso. O processo seletivo ocorre a cada semestre e você pode
acompanhá-lo pelas nossas redes sociais.

SBI
A Semana de Biotecnologia Industrial (SBI) é uma semana acadêmica aberta a todos os
cursos, embora direcionada a assuntos que tangem com mais proximidade aos
graduandos da Engenharia Bioquímica. Durante sua ocorrência, convidados de
significativa atuação no mundo acadêmico e operacional ministram palestras, rodas de
conversas e workshops que frequentemente relacionam a biotecnologia e suas diversas
aplicações em cenários atuais e problemáticas pertinentes à formação de profissionais
capacitados a atuarem nas mais diversas áreas correlacionadas. Atualmente, a
organização do evento é de responsabilidade igualmente compartilhada entre CAEB
(Centro Acadêmico de Engenharia Bioquímica) e o CBsin (Clube de Biologia Sintética),
entidade responsável pelo desenvolvimento da biologia sintética na instituição.

Contatos:
https://www.facebook.com/caebeel
https://www.instagram.com/caebeel/

CAEF
      Popularmente conhecido por CAEF, o Centro Acadêmico de Engenharia Física é uma
entidade estudantil, a qual está presente na EEL-USP desde o ano de 2014 e tem como
responsabilidade representar todos os estudantes do curso de Engenharia Física
perante a Instituição.
     Cabe ao CAEF, dentre todas as suas funções, realizar discussões com os estudantes
do curso, com o intuito de solucionar problemas que possam ocorrer durante a
graduação, sejam esses problemas relacionados a professores da graduação, utilização
do Campus, currículo e grade horária do curso, sejam eles relacionados a questões
administrativas.
  Assim, com a finalidade de facilitar e possibilitar um trabalho profissional, o CAEF é
dividido em 7 áreas, ou diretórios: Presidência, Marketing, Recursos Humanos,
Financeiro, Eventos, Administrativo e Assuntos Acadêmicos. Cada um dos diretórios é
responsável por atividades específicas e que muitas vezes trabalham juntos.

Contatos
Instagram: @caef.usp
Facebook: Caef Eel-usp
Email: caef.eel.usp@gmail.com

SEMEF
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    A Semana de Engenharia Física (SEMEF) é o principal evento organizado pelo CAEF
durante o ano. Assim como nas outras Semanas Acadêmicas da EEL, dedicamos uma
semana inteira para escutarmos sobre ciência, engenharia e suas tecnologias.
Buscamos trazer assuntos variados do universo da Engenharia Física, com o intuito de
divulgar pesquisas e campos de atuação, desenvolver habilidades nos participantes do
evento e até mesmo criar uma rede de contato entre os palestrantes - os quais, em sua
maioria, são renomados nomes do meio acadêmico - e os alunos de Engenharia Física
da EEL ou de qualquer outro curso ou instituição. Toda a dinâmica do evento é realizada
por meio de palestras, minicursos, visitas e o aguardado coffee break. A última edição
ocorreu online e contou com a participação de mais de 150 pessoas de vários cursos e
instituições. Neste ano, será realizada a VIII SEMEF e contamos com sua presença.

CAEM
   O Centro Acadêmico de Engenharia de Materiais (CAEM) é formado por alunos
responsáveis por representar o corpo discente matriculado no curso de Engenharia de
Materiais da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo. Com o
objetivo de propor melhoria contínua do curso e oferecer aos alunos um suporte não
apenas dentro das instalações da faculdade, como também na cidade de Lorena, o
CAEM trabalha sempre mantendo uma boa relação com todo corpo docente e discente. 
     Organizado em estrutura hierárquica, o CAEM é composto por cargos de presidência,
diretoria e assessoria, que são repartidos em cinco áreas: Assuntos Acadêmicos, Gestão
de Pessoas, Administrativo & Financeiro, Marketing e Eventos, sendo a Presidência a
responsável por gerir todas elas. Dessa forma, compõe-se a chapa atual do CAEM, que
anualmente é submetida a uma eleição podendo concorrer com outras chapas, que
sejam compostas na sua totalidade por alunos matriculados em Engenharia de
Materiais na EEL-USP. Com isso, cabe aos alunos do curso votarem e elegerem a chapa
que assumirá as atividades referentes ao Centro Acadêmico.

SEMAT
A Semana de Engenharia de Materiais (SEMat) realizada pelo CAEM é um evento anual
que conta com a participação de representantes de grandes empresas, palestrantes e
profissionais do ramo. Esse evento tem como objetivo mostrar a realidade do
engenheiro de materiais, assim como proporcionar um ambiente rico em informação e
promover contato entre alunos e o mercado de trabalho. Nesse evento, durante o
período de uma semana, os participantes são capacitados com palestras, minicursos e
visitas técnicas às grandes companhias que trabalham com as diversas áreas do curso.

Contato:
https://www.instagram.com/caemusp/
https://www.facebook.com/caem.demar

CAEP
    O Centro Acadêmico de Engenharia de Produção (CAEP) é uma organização estu-
dantil formada em 2013 e, desde então, conta com a atuação de alunos de Engenharia
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de Produção. Nossa missão na EEL é promover a integração e o desenvolvimento dos
graduandos, por meio de eventos extracurriculares, tais como a recepção dos bixos,
FEPROD, e o CAEP Conecta. O CAEP ainda representa os alunos do curso perante todas
as instâncias da universidade, assegurando, assim, os nossos direitos. Além disso,
estamos comprometidos a zelar pelo crescimento e desenvolvimento do curso em
conjunto com o corpo docente, com a responsabilidade de difundir o profissionalismo,
trabalho com propósito, representatividade, empatia, inovação e cooperação entre o
corpo discente de engenharia de produção

Contatos
https://www.instagram.com/producao.eelusp/
https://www.facebook.com/ProdEELUSP/ 

FEPROD
   A FEPROD, sigla que se refere a Feira de Engenharia de Produção, é um evento
organizado pelo CAEP em que são apresentados conteúdos relevantes para a
comunidade acadêmica através de palestras, visitas técnicas, rodas de conversa,
minicursos e workshops. O principal objetivo da feira é desenvolver tanto competências
técnicas (hard skills) de Engenharia de Produção, quanto competências na área de
engenharia humana (soft skills). Assim, é um evento com conteúdos generalistas e que
pode interessar a alunos de todos os cursos Para saber mais sobre a programação e
cronograma do evento, fique ligado nas redes sociais do CAEP e não perca essa
oportunidade de se desenvolver!

CAEQ
    O Centro Acadêmico de Engenharia Química (CAEQ) é uma organização estudantil
que representa os alunos do curso de Engenharia Química da Escola de Engenharia de
Lorena desde 2011, sendo composta por alunos do próprio curso. O CAEQ é uma
referência a todos os alunos do curso e tem como missão representar, assistir e
desenvolver os alunos através do impacto de nossas atividades.
    Dessa forma, a entidade promove, ao longo do ano, diversas atividades com o obje-
tivo de ampliar o conhecimento, proporcionar mais oportunidades de integração e
aprendizado, promovendo, com isso, um maior aproveitamento da vida acadêmica
durante toda a graduação. Dentre as inúmeras e diversas atividades de que o CAEQ
participa ou promove, estão a Semana de Incentivo à Pesquisa (SIP), o Apradinhamento,
a MotivaEQ, a Precisamos Falar Sobre e a sua principal atividade, a realização da
Semana de Engenharia Química do Vale do Paraíba (SEQVAP).
    Além disso, o CAEQ também visa capacitar e preparar os membros para o mercado
de trabalho, e em meio a todas as tarefas voltadas ao corpo discente da EEL, nós
também participamos de cursos, palestras e capacitações internas a fim de desenvolver
os membros da melhor forma possível.

Contatos
https://www.instagram.com/caeqeelusp/
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https://www.facebook.com/caeqeel
https://caeqeelusp.com.br/

SEQVAP
     A Semana de Engenharia Química do Vale do Paraíba (SEQVAP) é um evento anual,
realizado integralmente pelos alunos do Centro Acadêmico de Engenharia Química
(CAEQ). Cada edição possui um tema especial, expresso no slogan do evento, que está
interligado com a personalidade da nossa faculdade e da região onde estudamos.
   O evento tem como objetivo ampliar o conhecimento dos alunos e mostrar a
realidade fora da universidade apresentando o mercado de trabalho, a carreira de
engenharia e estreitando os laços com as empresas. Nesse contexto, durante toda a
semana, os participantes são capacitados com minicursos, cases, palestras e visitas
técnicas às grandes companhias da região. Além disso, a SEQVAP é uma experiência
inovadora que propicia o desenvolvimento dos graduandos, uma vez que traz
oportunidade incrível de integração entre palestrantes e congressistas.

DEMAIS ENTIDADES
ABU Lorena

Instagram: @abu.lorena
Facebook: Abu Lorena

como objetivo auxiliar os estudantes, como bate-papos sobre saúde mental e muito
mais. E todas as programações são abertas, o que significa que você é sempre nosso
convidado!

Instagram: @abu.lorena
Facebook: Abu Lorena

A ABU – Aliança Bíblica Universitária – é um
movimento cristão estudantil que tem como
objetivo compartilhar sobre Jesus Cristo e a Bíblia
dentro das universidades brasileiras. Para isso,
promovemos estudos bíblicos semanais, reuniões
de oração e rodas de conversa, além de
programações que tenham como objetivo auxiliar  

    Associação Atlética Acadêmica IX de Novembro
    A Associação Atlética Acadêmica IX de Novembro, fundada
no ano de 2006, é a entidade que promove o esporte, com
suas 20 modalidades, dentro da faculdade, representando
todos os estudantes da EEL nos jogos de que participamos. Ela
tem no mamute o símbolo dos nossos valores: amor,
integridade, união, comprometimento, orgulho e sangue no
zóio; vamos com tudo pra cima dos adversários, mostrando
quem é Lorena!

@atleticaeelusp
facebook: atleticaeelusp
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Bluehell Cheerleaders
      O Bluehell Cheerleaders é o time de cheerleading
da Escola de Engenharia de Lorena, que tem como
objetivo disseminar o esporte dentro e fora da
faculdade, por meio de apresentações para os alunos
e população em geral, e participar de competições
específicas do esporte.

Na entidade, todas as áreas são formadas por atletas do time, os quais, por meio de
suas atividades, facilitam eventos, apresentações e prezam pela parte administrativa da
entidade.

e-mail: bluehellcheerleaders@gmail.com
insta: @bluehell_cheer
facebook: https://www.facebook.com/bluehell.cheerleaders

   Clube de Biologia Sintética
     O Clube de Biologia Sintética EEL USP é uma entidade
voltada à divulgação científica de conhecimentos relacionados
principalmente à Biologia Sintética. O trabalho é feito por
palestras, simpósios, semanas acadêmicas e pelo projeto com
uma escola pública de Lorena para levar experimentos
científicos a jovens e crianças. Nossa principal motivação é
diminuir as barreiras que impedem que o conhecimento cientí-

co circule por diferentes extratos sociais, inclusive entre pessoas que não estão no meio
acadêmico.

@cbsineel
facebook: CBSin.EEL

Coletivo Feminista Enedina Alves Marques
    O Coletivo Feminista Enedina Alves Marques surgiu em
2015 na Escola de Engenharia de Lorena da USP. Criado por
alunas da própria universidade, o Coletivo busca estimular a
discussão e a compreensão sobre questões de igualdade de  

gênero. Promovendo inúmeros debates, intervenções artísticas e projetos de fomento à
conscientização de gênero, o Coletivo Enedina não apenas atua na EEL-USP, como
também faz intervenções na cidade de Lorena. 

@coletivofeministaenedina
Grupo das Minas da EEL:
https://www.facebook.com/groups/2327035170882034/?ref=share
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Coletivo Ubuntu
     “Umuntu Ngumuntu Ngabantu (Ubuntu)” pode ser traduzido
como “Eu só sou eu porque juntos somos nós”. Carregada de
valores como respeito, solidariedade, compaixão, generosidade e
confiança. Ubuntu é contrário ao individualismo e à
discriminação em todas as formas, sendo, então, o alicerce dos
ideais do Coletivo Ubuntu da EEL-USP. Tendo em vista que a 

representatividade da população negra e indígena dentro do ambiente universitário é
extremamente importante, o Coletivo tem como principais objetivos acolher todes es
estudantes negres e indígenas, sendo um local de apoio seguro e receptivo para que
sejam fomentados os sentimentos de pertencimento e empatia.

@coletivoubuntueelusp
facebook: coletivoubuntueelusp

Comissões XXI, XXII e XXIII
   As Comissões da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade São Paulo
possuem o objetivo de organizar e planejar a festa de formatura; também são
responsáveis por promover eventos com finalidade de arrecadar fundos para uma
festa cada vez melhor. As Comissões vigentes em 2021 são: a XXI, XXII e XXIII e
respondem aos interesses dos alunos da EEL que aderem à festa de formatura,
podendo ser eles formandos do ano da comissão ou de qualquer outro ano.

Contatos:

-Comissão 21
Ian: 12 996804879
João Pedro (Iracema): 12 997561311
email: comissaovinteum@gmail.com

-Comissão 22
Lucca (Jontex): 11 982837539
Lidia: 19 981763932
Email: eelcomissao22@gmail.com

-Comissão 23 
Samantha (Ferro): 11 972451577
Rodrigo (Rod): 12 988490105
email: comissao23eel.usp@gmail.com
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Conselho de Repúblicas de Lorena
      O CREEL, Conselho de Repúblicas da Escola de Engenharia
de Lorena, é uma organização estudantil formada por membros
de repúblicas da cidade de Lorena. Possui a missão de conectar
a faculdade com a sociedade de Lorena. O Conselho possui o
objetivo de divulgar as mais de 40 repúblicas femininas,
masculinas e mistas tanto no início do ano na recepção dos
bixos quanto durante o ano todo através das redes sociais e do 

site.

@creel.usp
creelusp.wixsite.com/creel
Facebook: creelusp

Diretório Acadêmico 29 de Maio EEL USP
     O Diretório Acadêmico 29 de Maio é a entidade de máxima
representação estudantil da Escola de Engenharia de Lorena.
Prezamos pelo bem-estar estudantil em Lorena e por isso,
desenvolvemos diversos projetos, organizamos atividades
culturais e encaminhamos reivindicações estudantis ao corpo
docente.

EEL Consulting Club
O EEL Consulting Club é uma entidade voltada para o universo
das empresas de consultoria. Sabe-se que as empresas de
consultoria possuem um processo seletivo e apresentam uma
estrutura organizacional um pouco diferente das empresas
convencionais. Por isso, inicialmente, nosso foco que era
preparar os alunos da EEL para enfrentar os desafios acerca
desse universo se tornou mais do que apenas consultorias, mas

também um trabalho focado em melhorar a capacidade e desenvolver as soft skills dos
nossos membros para que possam enfrentar o mercado de trabalho em geral.

Instagram: https://instagram.com/eelconsultingclub?igshid=1a8zl6kavfx5k
Facebook: https://www.facebook.com/eelconsultingclub/

EEL Júnior
A Empresa Júnior é uma associação civil sem fins lucrativos, que
visa principalmente impactar micro e pequenas empresas. A
EEL Júnior fomenta o aprendizado prático do universitário em
sua área de atuação, aproxima o mercado de trabalho das
academias e dos próprios acadêmicos; além disso, elabora
projetos de consultoria na área de formação dos alunos. 
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EEL Racing
     A EEL Racing representa o campus na maior competição de
engenharia do mundo, a Fórmula SAE Students. A equipe
projeta e constrói um carro de fórmula a combustão de acordo
com as regras estabelecidas pela Fórmula SAE. A construção de
cada parte do veículo é de responsabilidade de uma área
específica. A entidade conta ainda com áreas administrativas
como Marketing, Administrativo e RH, um pouco mais distantes 

@eeljunior
eeljunior.com.br
facebook: empresaeeljunior

da oficina mas fundamentais para a construção do carro e desenvolvimento dos
membros.

Enactus
    A Enactus é uma entidade social dedicada a
inspirar os alunos a melhorar o mundo e
transformar vidas de maneira sustentável através
da ação empreendedora, gerando impacto social,
ambiental e econômico. Atualmente os nossos
projetos são Canário, Cigana e João de Barro. 

https://enactuseelusp.com.br/ 
@enactus.eel.usp

Engenheiros Sem Fronteiras
   O Engenheiros Sem Fronteiras - Núcleo Lorena é uma
associação não governamental internacional, que tem como
objetivo combater a desigualdade social e promover o
desenvolvimento humano e sustentável por meio da
engenharia como ferramenta de transformação social. Dessa
forma, nossos projetos têm como foco atender as necessida-

des das comunidades de diferentes públicos e com isso propor projetos que possam
trazer soluções reais, através de atividades que envolvam os nossos pilares que são:
engenharia, sustentabilidade, educação e voluntariado.

EPOS Projetos Aeroespaciais
    A EPOS é uma entidade de projetos aeroespaciais, que tem
como missão consolidar o setor. Isso implica a construção de
projetos como foguetes, minissatélites, trajes espaciais entre
outros. Para isso, participamos de competições como COBRUF
(Nacional), LASC (Latina Americana) e SAP (Mundial).
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Gamma Jr. Engenharia
      A Gamma Jr. Engenharia é a Empresa Júnior do curso de
Engenharia Física da EEL-USP, criada em junho de 2017 por
estudantes do Centro Acadêmico de Engenharia Física com o
intuito de aumentar a visibilidade do curso no Vale do Paraíba.
Atualmente realiza projetos focados em programação, como
sites e aplicativos para pequenas empresas e microempreende-

dores.
     Querendo transformar o Brasil por meio de projetos de impacto, formando líderes
capazes e com responsabilidade social, a empresa acredita no poder transformador da
educação e nos valores de Sinergia, Empatia, Profissionalismo e Adaptabilidade.

@gammajrengenharia
facebook: gammajrengenharia

Facebook: EPOS Projetos Aeroespaciais
Instagram: @epos.eel.usp

Flor de Lis
    A Flor de Lis, entidade criada em 2008 por alunos da EEL,
atua em questões de educação ambiental e promoção de ações
ambientalmente benéficas. A entidade desenvolve projetos
destinados aos alunos da faculdade e outros voltados à
comunidade externa, como coletas de materiais recicláveis,
podcasts, feira de livros, conscientização ambiental em asilos e
conscientização sobre absorventes descartáveis. Além desses, 

já foram desenvolvidos projetos de distribuição de canecas à comunidade EEL para
substituir os copos descartáveis e coleta de material eletrônico.

@flordelis_eel
facebook: Flor de Lis

 
Freedom Voluntariado

     A Freedom Voluntariado é um projeto social que promove o
acesso de jovens e adultos de baixa renda a aulas de inglês
voltadas para o mercado de trabalho. Nosso curso conta com
voluntários da EEL–USP, UNISAL, UNIFATEA, entre outras
entidades, que o ministram semanalmente aos sábados nos
períodos da manhã e tarde.

 
@freedomvoluntariado
facebook: Freedom Voluntariado - Curso de Inglês
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Idoso Amigo
  O Idoso Amigo é uma entidade social composta por
universitários da cidade de Lorena, que atua dentro de três
casas de longa permanência da cidade, o abrigo Maria de
Nazareth, Vila Vicentina e Vila Vicentina da Sagrada Família.
   Os alunos visitam os abrigos todos os domingos durante o
período letivo, levando brincadeiras, atividades, histórias, arte e
tudo mais para os idosos. Além disso, realizam eventos e proje-

tos tanto dentro como fora dos asilos com o objetivo de elevar a qualidade de vida dos
idosos e arrecadar dinheiro para a organização estudantil.

Facebook: https://www.facebook.com/amigoidoso
Instagram: https://www.instagram.com/idosoamigo/
Página do Lacre Amigo (projeto de arrecadação de lacres para compra de cadeira de
rodas): https://www.facebook.com/amigolacre

Liga do Mercado Financeiro EEL - USP
  Fundada em 2015 por um grupo de
estudantes de engenharia interessados em
seguir carreira no mercado financeiro somado
com a vontade de aprender mais sobre o
mundo das finanças, surge a FinancEEL. 
     Buscando desenvolver seus membros para
que sejam protagonistas no mercado de traba-

lho, a FinancEEL tem por principal objetivo construir uma ponte entre o mercado
financeiro e a EEL-USP, tornando-se assim destaque nacional nas competições de
análise de empresas e gestão de carteira, além de uma referência no meio universitário.

Mamuteria
     A Mamuteria é a bateria universitária da EEL-USP, criada em
2007 como uma bateria de arquibancada para apoiar os atletas
da faculdade. Hoje, participa de diversas competições, além de
torcer para a faculdade, sendo a principal o Balatucada. Tem
como projeto paralelo a Mamuteria Show, que une a percussão
com cordas e vocais. A Mamuteria tem como missão levar o sam-

ba e alegria às pessoas, apoiar os atletas da faculdade e se tornar uma bateria
universitária cada vez mais reconhecida.

E-mail da entidade: mamuteriaeelusp@gmail.com
Instagram: @mamuteria
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Marie Curie Vestibulares
   A Associação Marie Curie Vestibulares é uma entidade que visa
impactar na vida de jovens de Lorena através da educação. Contamos
com dois cursinhos, o Macvest (curso pré-vestibular) e o Macvestinho
(curso pré-vestibulinho dos colégios técnicos). Além de ministrar aulas e
ter um cronograma visando à aprovação dos alunos, a associação conta
com diversas atividades ao longo do ano, como palestras e aulões.

@mariecurievestibulares
mariecurievestibulares.com
facebook: Macvest e Macvestinho

Núcleo de Empreendedorismo da EEL - USP
    A principal missão do Núcleo de Empreendedorismo da EEL-USP
(EmprEE) é difundir a cultura empreendedora dentro da universidade e
também na Região do Vale do Paraíba, com intuito de tornar o ato de
empreender uma forma de pensar. Atingimos nossa missão através de
projetos, de alto impacto, como o GET UP, a Pré-Aceleração de Ideias e
o Pitch Day.

Instagram: @empreelusp
Página do facebook: Núcleo de empreendedorismo da EEL - USP
Página no linkedin: Núcleo de empreendedorismo da EEL - USP (EmprEEL)

PATA
    O Grupo de Proteção, Amparo e Tratamento Animal (PATA) é uma
entidade social atuante na EEL-USP desde 2013, com o principal
objetivo de resgatar, acolher, tratar e doar animais abandonados na
cidade de Lorena. Quando os doguinhos ou gatinhos são resgatados,
nós os acompanhamos desde a chegada até o pós-doação. Se você ama
os animais, adere a causa animal, mas não sabe como atuar nela, dá  

uma olhada nas nossas redes sociais.

@grupoPATA no Facebook
@pata.eel no Instagram 

Projeto PCF
    O Projeto Criança Feliz (PCF) é uma associação sem fins lucrativos,
criada em 2005 por um funcionário da EEL-USP e que hoje é gerida por
um corpo de aproximadamente 70 voluntários. Atendemos cerca de 130
crianças, jovens e adultos em vulnerabilidade social, realizando
atividades educativas, recreativas e culturais com a missão de despertar 
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protagonismo de nossos atendidos e promover acesso a novas perspectivas para que
possam reinventar seu lugar no mundo! 

@criancafelizprojeto no Instagram e /projetocriancafeliz.pcf no Facebook!

SkyMammoths
     Somos uma entidade focada no desenvolvimento de drones, cuja
missão é promover o aprendizado técnico e pessoal dos membros
para que eles sejam capazes de transformar conhecimento em
tecnologia. 

 
@skymammoths
SkyMammoths.com.br 
facebook: SkyMammoths

Teatreria Clube da Lua
   A Teatreria Clube da Lua é uma entidade social que tem como
objetivo promover a inclusão cultural, levar alegria e transmitir valores
através do teatro. Atualmente a entidade consta com 41 integrantes.

@teatreriaclubedalua
facebook: teatreriaclubedalua

Sobrevivendo em Lorena 

Lugares para morar

Repúblicas 
      Lorena possui diversas Repúblicas, sendo elas femininas, masculinas ou até mesmo
mistas. 
   O CREEL, Conselho de Repúblicas da Escola de Engenharia de Lorena, é uma
organização estudantil formada por membros de repúblicas da cidade de Lorena. Ele
possui a missão de conectar a faculdade com a sociedade de Lorena, cidade que
chamaremos de lar nos próximos 5 anos, no mínimo. O Conselho possui o objetivo de
divulgar as mais de 40 repúblicas femininas, masculinas e mistas tanto no início do ano
na recepção dos bixos quanto durante o ano todo através das redes sociais e do site.
Também realizamos eventos que possibilitam a integração das repúblicas, tais como a
Trucada e o Maratoma, além da promoção de projetos sociais que impactam
positivamente a comunidade de Lorena. Assim, o CREEL tem o objetivo de levar para os
anos de graduação dos moradores de república um bom convívio entre os cidadãos
locais, um sentimento de pertencimento e, principalmente, de uma nova família. 
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Contato:

https://imobiliariadovale.net

Contato: 

https://www.imobiliarialescura.com.br

Contato:

http://www.imobiliariaverde.com.br

Contato:

https://www.tresimoveis.com.br/

Contato:

http://www.imoveisbelacasa.com

Pensionato 
   Outra opção para morar com mais pessoas, além da república, é o pensionato.
Normalmente os pensionatos são mobiliados e os proprietários estabelecem regras
para uma boa convivência. Desta forma, listamos contatos de alguns pensionatos em
Lorena:

-Pensionato da Tia Sandra (@pensionatotiasandra) 
-Pensionato Cantinho Mineiro (@pensionatocantinhomineiro)
-Pensionato Nosso Lar (@pensionatonossolar)

Imobiliárias 
      Caso queira morar em um cantinho com poucas pessoas ou sozinho, apartamento é
uma das melhores opções e para isso listamos algumas imobiliárias: 

-Imobiliária do Vale. End: R. Barão da Bocaina, 276 - Centro, Lorena - São Paulo 

(12) 3157-6451
(12) 3152-4179
(12) 99618-7588

 
-Imobiliária Lescura. End: Rua Barão de Bocaina, 368 

(12) 99766-4181
(12) 3301-1176

 
-Imobiliária Verde. End: R. Azevedo de Castro, 74-A - Centro, Lorena - SP

(12) 3301-5550 

 
-A Três Imóveis. End: Av. Cap. Messias Ribeiro, 144 - Olaria, Lorena – SP

(12) 3301-4671
(12)98128-2645

-Imobiliária BelaCasa. End: R. Prof. Frederico da Silva Ramos, 27 – Centro, Lorena - SP

 (12) 3152-8326
 (12) 98115-5016
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Contato

https://www.facebook.com/hucarpachurrascaria/

Contato

https://www.facebook.com/servequentelorena/

Contato

https://www.facebook.com/republicadobarao/

Contato

https://www.facebook.com/grilorestaurante/

Contato

https://www.facebook.com/castelinholorena

Onde comer
 
Restaurante Universitário ou RU

    O RU oferece almoço e jantar, no valor de R$2,00 e há opção vegetariana. Para
conseguir fazer suas refeições você precisa carregar o seu E-card, que nada mais é do
que sua carteirinha. 

 
AFFA

     A Área I conta com uma lanchonete, que fica próxima da biblioteca e dos laborató-
rios de física experimental. Quando bater aquela fome de tarde, você já sabe para onde
poderá ir.

 
Restaurantes em Lorena

     Lorena também possui bons restaurantes, a maioria no centro da cidade! Listamos
alguns para você:

 
- Hucarpa Churrascaria - R. Comendador Custódio Viêira, 367 - Centro

(12) 3153-1776
(12) 99738-3428

- Servequente lorena - Rua Nossa Senhora da Piedade, 211 - Centro

(12) 99158-0605
(12) 99158-0605

 
- República do Barão - R. Cel. José Vicente, 51 - Centro

(12) 3301-0627

 
- GRILO Restaurante e Petiscaria - Av. Dr. Peixoto de Castro, 429 - Cruz

(12) 99733-9948

 
- Castelinho - Rua Dom Bosco, 265- Centro

(12) 3153-3387 

 
- Battagini Restaurante e Pizzaria - Rua São Benedito, 231 - Centro
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Contato

https://www.facebook.com/BattaginiRestaurantepizzaria/

Contato

https://www.facebook.com/estacaocalabresa

Contato

https://www.facebook.com/Rainha-da-Esfiha-430720737302778/

Imprimir o formulário presente no site da Cometa ([FORM1]Estudante-Professor-
Cometa (1));
Preencher ele com todos os dados e levar ele e os outros documentos (cópia do RG
comprovante de residência da sua cidade de origem, comprovante de matrícula e
foto 3x4) a uma rodoviária, pode ser a de Lorena ou a da sua cidade no guichê da
cometa;
O tempo pra carteirinha ficar pronta varia de cidade para cidade, mas ela estando
pronta seu desconto já será válido. A renovação deve ser feita todo ano. 

Preencher o formulário eletrônico no site da Pássaro Marron
(http://estudante.passaromarron.com.br/Default.aspx?empresa=1);
Anexar os documentos: comprovante de matrícula (via jupiterweb), CPF, RG,
comprovante de residência e foto recente;

(12) 3152-7755

 
- Estação Calabresa - Rua Getúlio Vargas, 139 - Nova Lorena

(12) 3157-6300

 
- Rainha da Esfiha - Rua Lulu Meyer, 135 - Vila Zélia

(12) 3152-4562

 
Dica Bônus

    Você pode pedir sua comida usando o app do Aiqfome! Tem vários restaurantes
participantes e às vezes rola um cupom ou outro. 
Para baixar o app:
 aiqfome na App Store
aiqfome - delivery de comida - Apps on Google Play

Transporte 
 
Como chegar à cidade
Ônibus

      Considerando quem mora em cidades distantes, uma das opções para ir e voltar pa-
ra Lorena são os ônibus das empresas Cometa e Pássaro Marron. Ambas permitem
fazer uma carteirinha de estudante que concede desconto nas passagens.

Carteirinha Cometa - Passo a Passo:
1.

2.

3.

Carteirinha Pássaro Marron - Passo a Passo:
1.

2.
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Primeiro é necessário ir ao DTA e solicitar o passe escolar, seja ele meia passagem
ou passe livre. No DTA o CPF do aluno será cadastrado no site da EMTU;
Com o CPF já cadastrado o aluno deve entrar no site
(http://www.emtu.sp.gov.br/passe/indexregiao.htm) e clicar em 'estudantes e
professores';
Em seguida, selecionar 'Vale do Paraíba';
Por fim, em 'requisite aqui' e entre com seu CPF;
Será necessário responder alguns questionários e enviar alguns documentos.
Quando os documentos forem analisados será gerado um boleto bancário para
pagamento;

   3.Para obter o passe livre o aluno deve fazer o pedido na faculdade. 

Para o pessoal de cidades próximas a Lorena, há a opção de se cadastrar nos
transportes EMTU.

Cadastro EMTU - Passo a Passo:
1.

2.

3.
4.
5.

   6.Após o pagamento do boleto e sua compensação o aluno deve dirigir-se à rodoviária 
(verifique se a cidade realiza este procedimento) para emissão de seu cartão do
ônibus.
 
Grupos de Caronas

     Pensando em ir para sua cidade e retornar a Lorena também é possível aproveitar 
 as caronas. Para cada cidade é cobrado um valor diferente (geralmente já fixado) e
existem grupos de Facebook e WhatsApp para oferecer e pedir carona de forma segura
e fácil para todos.

Como chegar à faculdade
Ônibus

     Vamos listar alguns pontos de ônibus que estão pela cidade. Infelizmente, não va-
mos conseguir passar os horários oficiais dos ônibus, pois a empresa que era
responsável por esse transporte em Lorena mudou.
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Pontos de Carona
      Uma das coisas mais bacanas da faculdade é o sistema de caronas! Quem tem carro
ajuda os que não que têm, e quem não tem retribui sendo gentil e cuidadoso com o
carro da carona.
     Abaixo apresentamos os dois pontos de carona, para a Área I (4) e para a Área II (1), e
mais alguns pontos de referência que normalmente usamos.
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Contato

http://apolloacademia.com/

Outras Informações
 
Academias

- Apollo Academia - R. Valentin (Vila Sacilotti, 65)

(12) 3301-3444
(12) 99173-6409



Contato

https://www.facebook.com/viadocorpogym/?rf=146584952207018

Contato

https://www.panobiancoacademia.com.br/

Contato

https://www.facebook.com/academiamovimentlorena/

Contato

http://www.ativfisic.com.br/
https://www.facebook.com/Ativfisic-505512882845648/

Contato

http://www.academiaguarafit.com.br/

Contato

https://www.facebook.com/betoUnderground

Contato

Contato

Contato

- Academia Via Do Corpo - Av. Tomaz Alves Figueiredo, 368

(12) 3152-8112

- Panobianco Academia - Eco Valle Shopping

(12) 99650-1388

- Academia Moviment - R. Antonio Haddad, 863

(12) 98188-2159

- Academia Ativfisic - Av. Papa João XXIII, 98

(12) 3301-4885
(12) 3301-4885

- Academia Guaráfit - Av. São José, 192

(12) 98128-5014

- Academia Underground - Av. Cap. Messías Ribeiro, 80

(12) 22850432
(12) 3512-7889

Bancos
- Santander - R. Barão de Castro Lima, 112

(11) 4004-3535

- Bradesco - R. Comendador Custódio Viêira, 165

(12) 2124-2100

- Banco do Brasil - Praça Dr. Arnolfo de Azevedo

(12) 3159-2600
37
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Contato

Contato

Contato

Contato

https://www.sverbericursos.com.br/

Contato

https://www.cna.com.br/

Contato

http://www.wizard.com.br/

Contato

https://www.yazigi.com.br/

Contato

https://www.newageacademy.com.br/fale-conosco

Contato

- Itaú - R. Duque de Caxias, 60

(12) 3153-2000
 

- Itaú - R. Dr. Rodrigues de Azevedo, 79

(12) 3003-4828

- Caixa econômica federal - R. Maj. de Oliveira Borges, 287

(12) 2124-0300

Escolas de Idiomas
- Sverberi (R. Nossa Senhora da Piedade, 112 – Centro)

(12) 3301-0285

- CNA (Av. Dr. Pedro Vicente de Azevedo, 200 - Centro)

(12) 31533337

- Wizard (R. Maj. de Oliveira Borges, 161 - Centro)

(12) 3301-0900

- Yázigi (Av. Dr. Peixoto de Castro, 100)

(12) 3153 - 2115

- New Age - Language Academy (R. Aldo Hermínio Zanin, 32 - Centro)

  12 3301-0313
12 98166-6694

Farmácias
- Drogaria São Paulo - R. Dr. Rodrigues de Azevedo, 130

(12) 3153-2718
(12) 3153-3192
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https://www.drogariasaopaulo.com.br/ 

Contato

https://www.drogaraia.com.br/

Contato

http://www.santacasalorena.org.br/

Contato

https://www.unimed-lorena.com.br/

Contato

https://www.nagumo.com.br/

Contato

https://www.paodeacucar.com/

Contato

https://institucional.semarsupermercados.com.br/

Contato

https://www.dia.com.br/

Contato

Droga Raia - R. Dr. Rodrigues de Azevedo, 509

(12) 3152-7401

 Hospitais
- Santa Casa de Lorena - R. Dom Bôsco, 562 - Centro

(12) 3159-3349

- Pronto Atendimento Hospital Unimed Lorena - Praça Rosendo Pereira Leite, s/n - Cruz

(12) 3159-2001

 
Mercados

- Nagumo - R. Conselheiro Rodrigues Alves, 113 - Centro

(12) 3185-8969

- Pão de Açúcar - R. Pedro Vicente de Azevedo, 48/82

 (12) 3153-2877

- Semar - Av. Targino Vilela Nunes, 57

(12) 3159-0110

- Dia - Av. Peixoto de Castro, 199

(11) 4002-1080

- Mercado Municipal - Av. Cap. Messias Ribeiro, S/N

(12) 3185-3504
- Máximo - R. Castro Alves, 205

https://www.google.com/search?q=mercado+municipal+lorena&sxsrf=ALeKk03bs0_RYZKVTWq5hPMpqr37Bu4fyw%3A1617639655950&ei=5zhrYMi_OcWV0AaHwJGQAw&oq=Mercado+Municipal+loren&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIICAAQxwEQrwEyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoHCCMQ6gIQJzoCCAA6BQgAELEDOgUIABDJA1CULVjnRGCkTmgCcAJ4AIAB5wOIAaILkgEHMC43LjQtMZgBAKABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQrAAQE&sclient=gws-wiz#


Contato

https://www.supermercadomaximo.com.br/
(12) 3159-2050

 
Custo de vida na cidade

Para dar um embasamento sobre o custo de vida para se viver em Lorena, alguns
estudantes da Escola de Engenharia de Lorena fizeram um estudo em que buscavam
trazer um preço médio para moradia, alimentação e gastos gerais.
 

 Moradia: 
 República quarto individual média: R$ 474,00
 República quarto compartilhado média: R$ 468,00
 Apartamento individual média: R$ 997,00
 Apartamento compartilhado média: R$ 638,00

 Outros gastos:
Mercado média: R$ 216,00
 Transporte média: R$ 42,00
 Estudos média: R$ 22,00
 Restaurante universitário (RU) média: R$42,00
 Lazer média: R$ 136,00
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