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Ingressante, seja muito bem-vindo(a) à Melhor das Fed-

erais! Neste guia esperamos mostrar um poquinho do 

que vai rolar nos dias 03, 06 e 07 de fevereiro durante a 

matrícula de vocês. Lembramos que todas as matrículas 

serão realizadas no ginásio da UFABC em Santo André.

A semana de integração universitária e as aulas 

começam só em maio, mas gostaríamos que essa 

primeira impressão já deixe em vocês um pouquin-

ho do que é ser um homem e mulher de verde.

Uma boa matricula para vocês,

Entidades Unidas UFABC



COMO CHEGAR

UFABC



DA RODOVIÁRIA DO TIETÊ

Ao chegar na rodoviária do Tiête, procure pelo aces-
so do metrô (Linha 1 - Azul) e embarque sentido Ja-
baquara. Desça na estação da Sé e faça baldeação 
para a Linha 3 - Vermelha, embarque sentido Corin-
thians-Itaquera e deça na estação do Brás. Na es-
tação Brás faça baldeação para a CPTM, Linha 10 
- Turquesa sentido Rio Grande da Serra e desça na 
estação Prefeito Celso Daniel - Santo André. 

DA RODOVIÁRIA DA BARRA FUNDA

Ao chegar na rodoviária da Barra Funda, procure pelo 
acesso do metrô (Linha 3 - Vermelha) e embarque 
sentido Corinthians-Itaquera e deça na estação do 
Brás. Na estação Brás faça baldeação para a CPTM, 
Linha 10 - Turquesa sentido Rio Grande da Serra e 
desça na estação Prefeito Celso Daniel - Santo An-
dré. 

DO AEROPORTO DE CONGONHAS
Existe um ônibus que sai do Aeroporto de 
Congonhas e para no Terminal Leste da 
estação Prefeito Celso Daniel - Santo An-
dré. A linha é a 470 da EMTU e custa R$ 
6,85. Maiores informações podem ser con-
sultadas aqui.

http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/itinerarios-e-tarifas/encontre-uma-linha/consulta-pela-denominacao-de-linha.fss%3Fdenominacao%3Daeroporto%26pag%3Dbuscadenominacao.htm


DO AEROPORTO DE 
GUARULHOS

No Aeroporto de Guarulhos, pegue o ôni-
bus para o Metro Tatuapé (Linha 257 da 
EMTU que custa R$ 5,55. Maiores infor-
mações clique aqui). Na estação Tatua-
pé do Metrô (Linha 3 - Vermelha), pegue 
sentido Palmeiras-Barra Funda e desça 
na estação do Brás. Na estação Brás, 
faça baldeação para a CPTM, Linha 10 
- Turquesa sentido Rio Grande da Serra 
e desça na estação Prefeito Celso Dan-
iel - Santo André. 

DA RODOVIÁRIA DO JABAQUARA

A opção mais rápida da Rodoviária do Jabaquara até 
a UFABC é o Trolebus. Pegue a linha 288 (Jabaquara 
- Ferrasópolis, R$ 4,00. Para maiores informações 
clique aqui) e desça no Terminal São Bernardo do 
Campo. Do Terminal SBC pegue as linhas 284M ou 
285 e desça na parada Itamarati.

FOTO DA PARADA ITAMATARI

http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/itinerarios-e-tarifas/encontre-uma-linha/airport-bus-service.fss
http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/redes-de-transporte/corredores-terminais/corredor-metropolitano-abd/terminais/sao-bernardo.fss


Caminho da parada Itamarati até a UFABC (em azul)/
pode passar por dentro do Carrefour também:

Quem for de Santo André pode pegar as l inhas 
municipais I07, S36, I05, T12, I02, I08 e T24 que 
passam na Rua Oratór io (acima da UFABC).

DE SANTO ANDRÉ

OBS: O estacionamento interno da UFABC só poderá ser 
utilizado para alunos da cota PCD ou com mobilidade re-
duzida, caso você venha de carro o estacionamento mais 
próximo é o do Carrefour ao lado do campus.

Entrada de pedestres pela 
avenida dos Estados, Bloco B



COMO UTILIZAR 
OS FRETADOS

A UFABC disponibiliza, para seus alunos, 
ônibus fretado para o transporte entre 
campus e o Terminal Leste. No dia 03/02 
apenas as Linhas 1 e 2 estarão funciona-
ndo. Nos dias 06 e 07/02 todas as linhas 
estarão funcionando.

• Linha 1 (Terminal Santo André - UFABC SA): veja aqui o 
itinerário 
• Linhas 2, 3 e 4 (UFABC SA - Terminal Santo André - 
UFABC SBC): veja aqui o itinerario. 

ATENÇÃO: Fique atento aos horários e à plaquinha na parte 
da frente do fretado que indica o sentido do ônibus. Ela pode 
estar SBC ou STA. 
Para chegar ao ponto do fretado, siga em direção ao primeiro 
vagão do trem sentido Rio Grande da Serra e atravesse as 
catracas de ferro que dão acesso à uma passarela. Suba até 
o final e vire a esquerda e depois vire a esquerda de novo e 
desça a passarela. 

http://www.ufabc.edu.br/images/servicos/linhas_fretado/02-06-2016_linhas-01-e-05.pdf
http://www.ufabc.edu.br/images/servicos/linhas_fretado/02-06-2016_linhas-02-03-04.pdf


Foto do ponto do fretado UFABC no Terminal Santo André:

Foto do fretado da UFABC:



A MATRICULA

GINÁSIO

A matrícula ocorrerá no ginásio da UFABC das 09:00 às 20:00 nos dias 
03, 06 e 07 de fevereiro. Nesses dias teremos alunos voluntários identifi-
cados de colete laranja para auxília-los em qualquer dúvida ou problema. 
Dentro do ginásio estarão presentes as entidades estudantis da UFABC, 
além dos postos de atendimento para a matrícula. Enquanto sua senha 
não é chamada, passa nos stands para interagir conosco!



ATIVIDADES

Durante a matrícula teremos algumas ativi-
dades durante o dia para entreter vocês e mos-
trar um pouquinho do trabalho das entidades 
da UFABC!

Todos os dias, às 13h e 18h a 
Infanteria UFABC vai se apre-
sentar e mostrar  qual é a melhor 
Bateria do Brasil.

Às 15h, também nos 3 dias, a 
equipe júnior da UFABC Rocket 
Design fará uma apresentação 
prática de um dos seus projetos.

O ramo estudantil IEEE UFABC, de hora 
em hora, vai realizar um tour pelo campus 
de Santo André. Já no stand da entidade, 
vocês poderão fazer um teste vocacional.

No dia 07/02, teremos uma aula 
aberta de sertanejo e forró, da 
Dança de Salão, no Piso Ver-
melho do Bloco A, às 14h15.



A UFABC dispõe de um restaurante universitário. Lá 
pode-se comer uma refeição completa com: 3 opções 
de salada, arroz, feijão, arroz integral, guarnição, so-
bremesa (um doce ou fruta), 2 opções de suco e 2 
porções de carne ou 2 porções vegetarianas. Alunos 
recém matriculados não tem direito ao subsídio do RU, 
a refeição sai por R$ 11,62. Assim que seu RA for pub-
licado em maio, o valor passa ser de R$ 4,65.

Além disso, temos as lanchonetes no interior da Uni-
versidade que vendem salgados por R$4,00; e restau-
rantes que ficam ao redor da Universidade (preço varia 
bastantes de R$10,00 até R$30,00 ou mais).

Opções de alimentação em SA: RU (horário de fun-
cionamento das 11h às 14h e das 17h30 às 19h30), 
lanchonetes do piso vermelho na sala do DCE e da 
AXIS (térreo), lanchonete da lateral do RU, Carre-

four, restaurantes da Rua Abolição (rua de cima da 
UFABC) e da Rua Santa Adélia (continuação da 

Rua Abolição).

ALIMENTAÇÃO



ENTIDADES REPRESENTATIVAS

Associação das Repúblicas 
(AR) – Entidade que visa aux-
iliar moradores de repúblicas, 
futuros moradores e inte-
gração entre repúblicas. 

Centro Acadêmico de Ciências 
Econômicas (CACE) – Enti-
dade de representação dos 
estudantes no curso de Ciên-
cias Econômicas. Entre seus 
papéis está a representação 
discente interna e externa a 
universidade, a organização 
de atividades extra-curricu-
lares voltadas aos alunos do 
curso e a comunicação entre 
a coordenação do curso e o 
corpo discente.

Centro Acadêmicos de 
Relações Internacionais 
(CARI) – Entidade que tem 
como principais atividades 
fazer a ligação entre alunos 
de Relações Internacionais e 
seus professores, ouvir e en-
caminhar demandas e propos-

tas discentes à coordenadoria 
e ao colegiado do curso, a pro-
moção de  atividades, como 
palestras, cursos e festas, 
que, além de trazer um con-
hecimento complementar aos 
alunos, contribui para a sua 
melhor convivência e fazer 
contatos com demais univer-
sidades e órgãos públicos e 
privados com o objetivo de faz-
er parcerias que dêem vanta-
gens aos alunos de Relações 
Internacionais.
Haverá venda de canecas em 
seu stand.

Centro Acadêmico de Políti-
cas Públicas (CAPOL) -  O 
Centro Acadêmico é um or-
ganismo para associação dos 
estudantes que serve como 
representação e auxílio dos 
estudantes do BPP e do BCH 
perante as demais instâncias 
vinculadas ao curso de Políti-
cas Públicas (ex: plenária e 
coordenação do curso, CECS, 

https://www.facebook.com/associacao.republicas/
https://www.facebook.com/associacao.republicas/
https://www.facebook.com/caceufabc/
https://www.facebook.com/caceufabc/
http://www.facebook.com/cariufabc
http://www.facebook.com/cariufabc
http://www.facebook.com/cariufabc
https://www.facebook.com/capolufabc/
https://www.facebook.com/capolufabc/


Prograd, etc). Também pro-
move ações para a con-
strução e desenvolvimento do 
BPP e da UFABC por meio de 
palestras e outros eventos e 
presta ajuda aos estudantes 
com possíveis dúvidas e/ou 
problemas que possam vir a 
ter ao longo de sua graduação 
na UFABC.

Prisma (Grupo e Movimento 
LGBT)  - Entidade que pro-
move a integração entre seus 
membros e toda a comuni-
dade acadêmica e externa. 
Através de eventos, fazemos 
debates sobre questões de 
diversidade de gênero e sex-
ualidade.

Coletivo Vozes – Coletivo Ne-
gro que dá espaço e vazão às 
nossas vozes e caminha em 
direção ao rompimento com 
o paradigma segregacionista 
que temos na sociedade e na 
UFABC. O foco é a questão 
racial e as dificuldades que os 

alunos e alunas negras têm.

Diretório Central dos Estu-
dantes (DCE) - Órgão de rep-
resentatividade máxima dos 
alunos da UFABC. O DCE 
tem como responsabilidade 
atender e mobilizar as de-
mandas da comunidade dis-
cente além de promover uma 
série de ações em todos os 
âmbitos internos e externos. 
Haverá venda de produtos em 
seu stand.

Diretório Acadêmico Sigma 
(DA) - Entidade de represen-
tação dos discentes do cam-
pus São Bernardo.

Representantes Discentes 
(RDs) - Alunos eleitos pelos 
seus pares para compor as 
plenárias e coordenações de 
curso, as comissões e con-
selhos superiores da universi-
dade.

http://www.facebook.com/prismaufabc
http://www.facebook.com/prismaufabc
http://www.facebook.com/UFABCVozes
http://www.facebook.com/UFABC.DCE
http://www.facebook.com/UFABC.DCE
http://www.facebook.com/dasbc.ufabc
http://www.facebook.com/dasbc.ufabc
http://www.facebook.com/RDs-UFABC-Representantes-Discentes-781050562009417
http://www.facebook.com/RDs-UFABC-Representantes-Discentes-781050562009417


ENTIDADES ESPORTIVAS E DE 
LAZER

Associação Atlética Acadêmi-
ca XI de Setembro (AAAX-
IS) - A atlética da UFABC é 
responsável por gerenciar 
as modalidades esportivas e 
seus respectivos campeona-
tos.
Haverá venda de produtos em 
seu stand.

Dança de Salão – Entidade 
que tem papel cultural, social 
e de trabalho corporal, onde 
são ensinados a dança de rit-
mos nacionais e latinos. Tem 
como objetivos também faz-
er amizades e conhecer um 
mundo completamente dif-
erente daquele que estamos 
acostumados e o trabalho de 
exercício físico.

Infanteria – A bateria da 
UFABC representa a univer-
sidade em campeonatos e 

jogos esportivos, torneios es-
pecíficos para baterias, apre-
sentações em eventos dentro 
da universidade, entre outras 
atividades. 
Haverá a venda de camise-
tas, chaveiros e adesivo em 
seu stand.

Leprechauns Rugby – O time 
promove a integração do 
meio acadêmico com o meio 
esportivo, levando os valores 
do Rugby para o cotidiano, 
prezando uma melhor quali-
dade de vida e o incentivo a 
pratica de esportes.

Liga das Lutas - Entidade que 
reúne todas as artes marciais 
da UFABC, promovendo ativ-
idades com baixo custo ou 
gratuitas em ambos os cam-
pi para toda a comunidade 
acadêmica.

http://www.facebook.com/AXISUFABC
http://www.facebook.com/AXISUFABC
http://www.facebook.com/AXISUFABC
http://www.facebook.com/dancaaxis
http://www.facebook.com/bateria.ufabc
http://www.facebook.com/LeprechaunsRugby
http://www.facebook.com/ligadaslutasufabc


Cheer UFABC - Equipe de Cheerleading Coed, Allgirl e Cheer-
dance da Universidade Federal do ABC.

Green Reapers - Time de futebol americano da UFABC que 
visa promover a integração e inclusão dos alunos por meio do 
futebol americano que aceita e agrega todos biotipos.

UFABC Storm - Entidade responsável pelos esportes eletrôni-
cos que representam a UFABC nas competições e torneios 
universitários de e-sports nacionais. Está presente em diver-
sas modalidades como League of Legends, Counter Strike: 
Global Offensive e Hearthstone, e em breve abrirá seletivas 
para estes e outros jogos.

Tamanduálcool - Criada em 2012 a Tamanduálcool é uma Tor-
cida Organizada da UFABC, responsável por levar o amor à 
camisa verde e representar a torcida da UFABC nos jogos, 
inters e campeonatos.

http://www.facebook.com/cheerUFABC
http://www.facebook.com/greenreapers
https://www.facebook.com/ufabcstorm/
https://www.facebook.com/tamandualcool.ufabc.7/


AIESEC NO ABC - Organi-
zação estudantil global pre-
sente em mais de 120 países 
com mais de 86 mil membros, 
que trabalha com desenvolvi-
mento de liderança através 
de intercâmbios sociais e 
profissionais. Nós formamos 
jovens talentos e voluntários 
de alto impacto e conecta-
mos a próxima geração de 
líderes mundiais com em-
presas e ONGs em todo o 
mundo. Para a UFABC, uma 
universidade jovem e inter-
disciplinar, é importante que 
o jovem seja um cidadão 
global, estreitando as cultu-
ras e proporcionando uma 
troca de experiências produ-
tivas. 
Haverá venda de pulseiras 
em seu stand.

Enactus - Enactus é uma or-
ganização de empreendedo-

rismo social presente em 37 
países composta por mais de 
70 mil estudantes de 1.700 
universidades impactando 
mais de 2 milhões de pes-
soas. O time ENACTUS 
UFABC representa a univer-
sidade em prêmios e com-
petições nacionais e trein-
amentos. Através dos nossos 
projetos criamos oportuni-
dades de desenvolvimento 
pessoal e profissional para 
os alunos da UFABC e co-
munidades da região. 
Haverá venda de canecas, 
camiseta e picolé em seu 
stand.

Seiva Jr.  – A Seiva é uma 
consultoria de sustentabili-
dade, que nasceu do desejo 
de cristalizar a temática am-
biental, os conhecimentos 
acadêmicos e a integração 
entre discentes e docentes 

ENTIDADES EMPREENDEDORAS

http://www.facebook.com/aiesec.abc
http://www.facebook.com/enactus.ufabc
http://www.facebook.com/seivajr


dos diferentes cursos e áreas 
do conhecimento da UFABC. 
O objetivo da Seiva é desen-
volver projetos focados na 
minimização de impactos am-
bientais e na melhoria do de-
sempenho das instituições em 
seu processo produtivo e or-
ganizacional. 

UFABC Jr.  –  Empresa Júnior 
da Universidade Federal do 
ABC é uma entidade que 
tem por finalidade ampliar as 
fronteiras do conhecimen-
to acadêmico desenvolvido 
na UFABC, levando o aluno 
a um contato oportuno com 
o mercado de trabalho, por 
meio de parcerias e desen-
volvimento de projetos e sua 
aplicabilidade, quer seja no 
meio acadêmico ou profis-
sional. Jovem e dinâmica, visa 
o rompimento de paradigmas 
pedagógicos e institucionais 
e a consequente formação in-
tegral do aluno se adaptar às 

necessidades de um mercado 
cada vez mais flexível.

UFABC Finance – Liga de Mer-
cado Financeiro da UFABC 
que busca aproximar os mem-
bros e alunos da UFABC da 
dinâmica do mercado finan-
ceiro. Aperfeiçoando seus 
conhecimentos através de 
projetos que desenvolvam o 
aprendizado, pretendemos in-
serir o nome da UFABC nas 
melhores instituições financei-
ras, gerando uma maior com-
petitividade no mercado de 
trabalho. Life is short, play hard!

IEEE - Grupo Estudantil asso-
ciado ao Instituto dos Engen-
heiros Eletricos e Eletrônicos 
que desenvolve projetos rela-
cionados com as engenharias 
da UFABC. Prevê o desen-
volvimento de atividades 
técnicas para complementar 
o perfil profissional e pessoal 
dos estudantes, sendo elas, 

www.facebook.com/ufabcjr
http://www.facebook.com/ufabc.finance
http://www.facebook.com/Ramo.IEEE.UFABC%0D


GEB UFABC – Grupo de Estudos bíblicos da UFABC, 
que visa a integração para os interessados em estudar 
a Bíblia. 

Clube de Anime - Espaço criado na universidade para 
os fãs de mangás, animes e da cultura japonesa se en-
contrarem, proporcionando um momento de lazer em 
meio a rotina estressante que pode ser a UFABC. 

ENTIDADES CULTURAIS

palestras, projetos, visitas técnicas, workshops, entre outros.

http://www.facebook.com/GEBUFABC
http://www.facebook.com/groups/animeufabc


ENTIDADES TÉCNICAS

Baja - Equipe de projeto e 
desenvolvimento de veículo 
para competições da catego-
ria Baja SAE.

Harpia Aerodesing - Repre-
sentamos a universidade na 
SAE Brasil Aerodesign, uma 
competição cuja proposta 
é a reunião de estudantes 
das áreas de ciências exatas 
e engenharias para a con-
strução de aeronaves não 
tripuladas e rádio controla-
das que devem seguir as 
especificações de um reg-
ulamento visando alcançar 
melhor relação entre carga 
paga e peso vazio.
Haverá a venda de camise-
tas e chaveiros em seu stand;

Rocket Design - Equipe des-
tinada a projetar e desen-
volver foguetes experimen-
tais para lançamento em 
competições. 

Colibri Helicopter Design - A 
equipe Colibri é uma enti-
dade estudantil fundada no 
início de 2016 com o objetivo 
de despertar o interesse de 
estudantes da UFABC para 
a pesquisa e projeto na área 
de helicópteros, bem como 
representar a instituição em 
competições estudantis rel-
acionadas à aeronaves de 
asas rotativas.
Atualmente possui projetos 
em desenvolvimento para a 
34ª edição da Student De-
sign Competition, uma com-
petição internacional de pro-
jeto de aeronaves de voo 
vertical (VTOL), realizada 
anualmente pela American 
Helicopter Society.

Clube de Astronomia Ar-
cuturs - Grupo de divulgação 
científica criado em 2015 por 
alunos de diversos cursos 
da UFABC, com o intuito de 

https://www.facebook.com/bajaufabc/
http://www.facebook.com/HarpiaAeroDesign
http://facebook.com/ufabcrocketdesign%0D
http://facebook.com/colibriufabc/%20%0D
https://www.facebook.com/arcturus.acaabc
https://www.facebook.com/arcturus.acaabc


despertar o interesse da comunidade discente pela ciência da 
Astronomia. O grupo possui interesse pelas áreas de Astro-
física, Astrobiologia, Astrofotografia e atividades amadoras, 
bem como projetos de divulgação científica – como palestras, 
minicursos e noites de observação -, além de um projeto de 
construção de um telescópio próprio do tipo Newtoniano. O 
Clube Arcturus conta com o apoio de professores de diversas 
áreas da universidade.

Project Neon - Mais do que uma equipe de competições de 
robótica! A Neon coloca na prática a interdisciplinaridade e di-
fusão da tecnologia por meio de seus workshop e robôs, todos 
no melhor do estilo open source ;)
A equipe utiliza de LEGO à impressoras 3D para garantir in-
ovação e excelência nos robôs que disputam as maiores com-
petições do país!

https://www.facebook.com/ufabc.neon/

