
Dicas para discentes de Mestrado e 
Doutorado do PPGE

Algumas informações para facilitar essa jornada :D



Bem vindos!



Características

O Programa de Pós-Graduação em Energia (PPGE) está vinculado ao Instituto de

Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE-USP) e oferece Cursos Strictu

Sensu de Mestrado Acadêmico e Doutorado de caráter Interdisciplinar, na área de

Energia.

Possui duas áreas de concentração:

i. TECNOLOGIA DA ENERGIA

ii. ANÁLISE E PLANEJAMENTO ENERGÉTICO

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=g41DdTQanRk



Infraestrutura

Entrada do IEE
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Endereço: Av. Prof. Luciano Gualberto, 1289 -
Cidade Universitária, Butantã, São Paulo

Mapa de localização

Entrada para 
pedestres

Entrada para 
carros

http://www.iee.usp.br/?q=pt-br/mapa-de-localiza%C3%A7%C3%A3o-do-iee


Infraestrutura

Auditório principal do IEE Estacionamento com painéis solares



Infraestrutura

Biblioteca Prof. Fonseca Telles (ao lado do estacionamento)



Infraestrutura - Laboratórios

Imagens da Mariana Moura



Acessos ao IEE

http://www.iee.usp.br/?q=pt-br/mapa-de-localiza%C3%A7%C3%A3o-do-iee



Acessos à Cidade Universitária

Entradas: P1, P2, P3, Vila Indiana (apenas pedestres) e P-Trem (apenas pedestres 
que dá acesso a ponte e trem Cid. Universitária)

Ciclovias: É possível entrar com bicicleta em todos os acessos à Cid. Universitária, 
ciclovias próximas: Av. Afrânio Peixoto; Ciclovia Rio Pinheiros; Av. Prof. Fonseca 
Rodrigues; e Av. Faria Lima. 

Trem - CPTM: Estação Cidade Universitária - linha Esmeralda

Metrô: Estação Butantã - linha amarela

Ônibus internos: Circulares 8012-10 e 8022-10 (Terminal Butantã)

Ônibus externos: 702U-10; 7181-10; 7411-10; 8032-10; 809U-10



CCP

A Comissão Coordenadora do Programa (CCP) é formada pelo coordenador

do programa, docentes, funcionários e representantes discentes (RD). As

reuniões ocorrem mensalmente.

Coordenação do PPGE (Titulares)

Discentes: 1 voto

Docentes: 5 votos

Secretaria: Luciano, Raphael e Renata

Pode consultar a atual comissão: http://www.iee.usp.br/?q=pt-br/ccp-ppge



Nota CAPES 6

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) avalia 

os cursos de pós-graduação, que vai dos conceitos de 1 a 7.

O PPGE possui o 6 na nota CAPES que é um conceito de excelência.

A avaliação é contínua - precisamos de todos 

Atualização contínua do currículo Lattes 



Regulamentos

O regulamento do PPGE foi atualizado em 18 de março de 2020, no qual novos 

ingressantes estão inseridos. 

O atual regulamento pode ser consultado em:

REGULAMENTO PPGE



Créditos



Créditos

Os créditos devem ser cumpridos pelas e pelos estudantes para obtenção do

título. Um determinado número de créditos é preciso ser contemplado até o

Exame de Qualificação e o restante até a Defesa da dissertação ou tese.

Os créditos podem ser obtidos pela realização de disciplinas ou atividades

extracurriculares (créditos especiais).



Créditos obrigatórios
Mestrado: 40

Doutorado: 26

Doutorado Direto: 66

Mais informações podem ser obtidas no Sistema Janus no setor “Ficha do Aluno”

Disciplina obrigatória - PPGE: 

PEN 5001 – Planejamento e Método de Pesquisa

PEN 5002 – Recursos e Oferta de Energia

PEN 5003 – Usos Finais e Demanda de Energia



Disciplinas

Para se matricular, é preciso acessar o Janus→Matrícula → Pré-matrícula

Aí é só escolher as disciplinas nas Unidades, de acordo com os catálogos 

mencionados.

https://uspdigital.usp.br/janus/componente/autenticar.jsf


Matrícula de acompanhamento

Nos semestres em que não estiver cursando disciplinas, é preciso fazer a 

matrícula de acompanhamento, de acordo com o calendário previsto.

Caso isso não seja feito, você será desligado do Programa!

Então, atenção às datas (geralmente, o comunicado vem por e-mail também)

Acesse: Janus →Matrícula →Matrícula de 

acompanhamento (como na imagem ao lado)



Créditos Especiais (consultar norma)

Publicações

Apresentação de trabalho

PAE

Patente

Aproveitamento de créditos de disciplinas cursadas como aluno especial

Mais informações: Créditos Especiais

http://www.iee.usp.br/?q=pt-br/cr%C3%A9ditos-especiais


Qualificação e 
Depósito



Qualificação e Depósito

Atenção com os prazos! Verificar na Ficha do Aluno no sistema Janus

Orientações, Procedimentos e Formulários para a Qualificação de Mestrado e 

Doutorado

Orientações, Procedimentos e Formulários para Depósito de Dissertação 

(Mestrado) e Tese (Doutorado) 

http://www.iee.usp.br/?q=pt-br/exame-de-qualifica%C3%A7%C3%A3o
http://www.iee.usp.br/?q=pt-br/dep%C3%B3sito-de-disserta%C3%A7%C3%A3o-e-tese


Bolsas



Bolsas

CAPES pelo Programa: (valores bolsas)

CNPq: cota do orientador e editais (https://www.gov.br/cnpq/pt-br#void)

FAPESP: solicitação individual (https://fapesp.br/bolsas)

Outras: colegas divulgam no grupo do Whats app

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/prestacao-de-contas/valores-de-bolsas


Monitoria PAE

A monitoria PAE é um condição obrigatória aos bolsistas CAPES.

Para realizá-la, primeiro há que ter uma preparação pedagógica.

Preparação Pedagógica (antes do estágio)

- Disciplinas: http://www.prpg.usp.br/pt-br/pae/etapa-de-preparacao-pedagogica/disciplinas-credenciadas

Estágio (pode solicitar créditos especiais depois)

-Auxiliar docente em disciplina da Graduação

-Remunerado ou voluntário

-Inscrição: pelo Janus, abre cerca de 2 meses antes

-Entrega de folhas de frequência mensais e Relatório Final



Intercâmbio

E-mails enviados pela Secretaria do IEE/USP

Mundus da USP (acessar os editais)

→ há editais para cursos de idiomas e de testes de proficiência também

Erasmus Mundus

*Há cursos de idiomas com preços mais acessíveis na FFLCH

https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoListar?codmnu=2070
http://clinguas.fflch.usp.br/cursos
http://clinguas.fflch.usp.br/cursos


PROEX

PROEX é uma verba concedida pelo programa para que as e os estudantes

possam realizar atividades como: saída de campo, participação em congressos,

contratação de serviços relacionados à pesquisa, etc.

As solicitações são semestrais

A aprovação é dada pela Comissão do PROEX



Auxílio Moradia

CRUSP - critérios socioeconômicos

Alojamento eventual: pode ser solicitado a qualquer momento (período curto; 

exigem comprovação da atividade)

Alojamento temporário: processo seletivo no começo do ano

Moradia permanente (apartamento): processo seletivo no meio do ano



Relatórios 
semestrais



Relatórios semestrais

OBRIGATÓRIO para todos os discentes

Exceção: quem já realizou o depósito do seu trabalho

A não entrega poderá acarretar no desligamento do discente

Desde 2021, há a necessidade de entrega dos relatórios semestrais como 

forma de acompanhamento do desempenho das estudantes. 

Para saber mais: Relatório de Atividades

http://www.iee.usp.br/?q=pt-br/relat%C3%B3rio-de-atividades-procam


Relatórios semestrais

Trata-se de um instrumento de acompanhamento do progresso da pesquisa e do andamento de atividades

do discente. Não é um relatório científico ou de pesquisa, para que adicionem capítulos de tese ou

dissertação ou uma sessão de resultados de suas pesquisas. É uma maneira dos discentes declararem

quaisquer atividades que possam entrar em conflito com o regulamento de bolsistas CAPES (exemplo:

exercício de atividade remunerada de aluno bolsista, previamente aprovada pelas comissões necessárias,

para que fique formalmente registrado e seja uma forma do aluno se resguardar perante a CAPES).

O relatório não é uma ferramenta de punição. É um desejo que o relatório seja uma maneira de

acompanhar o nosso progresso, ajudar o PPGE a melhorar suas metas e objetivos, facilitar a comunicação

com nossos orientadores e um instrumento de reflexão sobre a relação orientador/aluno.

A única coisa que desliga o aluno é a não entrega de dois relatórios consecutivos.

NÃO DEIXEM DE ENTREGAR.



Serviços



Internet na USP - eduroam

A USP assina diversas revistas científicas, as quais podem ser acessadas pelo

eduroam dentro da USP. Inicialmente, é preciso fazer algumas configurações no

computador ou dispositivo móvel.

Depois das configurações, acesse com as Credenciais do usuário:

● Usuário: número USP com o sufixo @usp.br (exemplo: 123456@usp.br).

● Senha de acesso: senha única de acesso ao USPdigital

https://eduroam.usp.br/como-usar/


VPN - Acessar artigos de fora da USP

Entretanto, fora da USP, por exemplo, em casa, o acesso a artigos científicos

assinados pela USP é pelo VPN. Inicialmente, é preciso fazer algumas

configurações no computador ou dispositivo móvel.

Depois da instalação, abra o Software AnyConnect, insira o endereço 

vpn.semfio.usp.br na janela que será mostrada e clique em Connect

Então, acesse com as Credenciais do usuário:

● Usuário: número USP 

● Senha de acesso: senha única de acesso ao USPdigital

https://atendimentosti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=15


Bandex (Restaurante Universitário)

São quatro no câmpus do Butantã

RU Central

RU da Física (mais perto do IEE)

RU da Química

RU da Prefeitura - PUSP-C

→ Há mais bandex em outros câmpus, por exemplo, na EACH, FSP, FMUSP

https://sites.usp.br/sas/todos-os-restaurantes-2/


Bandex (Restaurante Universitário)

Valor para alunos: R$ 2,00

Acesso: carteirinha USP ou QR Code do app RU Card

Recarga: 

-presencial: RU Central (Rua do Anfiteatro 295): de segunda a sexta, das 8h às 18h45

-Aplicativo RU Card (boleto): demora uns 3-4 dias úteis para cair



Bandex (Restaurante Universitário)

Desbloqueio (1º uso): deve ser feito no sistema Janus com código do cartão USP

em Cartões USP --> ativar cartão

Obs: os ingressantes precisam, solicitar a carteirinha pelo sistema Janus em: 

Cartões USP --> nova solicitação. 



SP Trans

Para solicitação da carteirinha de estudante para pagamento de meia passagem, 

é preciso fazer cadastro no site da SP Trans, pagar a taxa e também solicitar 

cadastro no SAS (fica perto do RU Central).

-Revalidação da carteirinha: preencher formulário do SAS e re-validar no site da SP 

Trans, com posterior pagamento de taxa.



BUSP

É o cartão de ônibus para andar na Cidade Universitária - Circulares 8012-10 e 

8022-10 (Terminal Butantã)

A solicitação da carteirinha deve ser feita pelo Janus em:

Cartões USP → Solicitação bilhete USP



Apoio do IEE 

Cota de impressão → Verificar a quantia e login com a secretaria

Cota de café/chá → Verificar o cartão de acesso e disponibilidade com a 

secretaria



Biblioteca

Empréstimos do acervo (consultar o sistema Dedalus)

Turnitin - busca de plágio (solicitar acesso para biblioteca@iee.usp.br)

Serviço de checagem de referências

Formatação de teses e dissertações: Diretrizes para confecção de teses e 

dissertações

Solicitação de Ficha catalográfica

http://dedalus.usp.br/F/3IBSTK5GY9CCLIPKK2MIBJHSM48IMJPXEAELBPA258P742M7T5-03959?RN=909844872&pds_handle=GUEST
https://teses.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=67&lang=pt-br


Saúde

Apoio psicológico: há serviço para a comunidade no Instituto de Psicologia

Atendimento odontológico: Rua do Anfiteatro, 295 – térreo do Bloco “G” do 

CRUSP (fica perto do RU Central)

Hospital Universitário (HU)

https://www.ip.usp.br/site/servicos-a-comunidade/
https://sites.usp.br/sas/clinica-odontologica/
http://www.hu.usp.br/


Contatos



RDs

CCP   CCEX   CPG   PROEX

Período do mandato: 12 meses

Transição (dicas com os veteranos)

Obs: caso o titular defenda, o suplente tem direito de voto, mas ainda fica como 

suplente.



Serviço acadêmico

SECRETARIA DE PÓS GRADUAÇÃO

A Secretaria de Pós Graduação do IEE funciona de segunda a sexta-Feira das 8h00 às 17h00.

O Atendimento ao Público é realizado das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00.

E-mail: posgraduacao@iee.usp.br

Telefones: (11) 3091-3235

Disponível em: http://www.iee.usp.br/?q=pt-br/servi%C3%A7o-acad%C3%AAmico-0



Whats app

Temos um grupo de estudantes do PPGE no Whatsapp, podem entrar pelo link:

https://chat.whatsapp.com/GS6oT6Nl8zbDY1ux4kZV7R



Sejam bem-vindos!


