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Apresentação

Bem-vindx ao INPE!

Parabéns por ser selecionado e se tornar agora um inpeano.

Independente do seu programa, saiba que estamos felizes 
em te receber e te acolher. Pode contar conosco sempre 
que precisar! Nós estamos aqui para isso.

Nosso e-mail é: abpginpe@gmail.com
Nosso insta é: @abpginpe
Nós ficamos na sala 14 do LAS e temos horário de 
atendimento. Pode vir nos visitar!

Atenciosamente,
Diretoria da ABPG-INPE e SPG INPE
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Apresentação
A ABPG-INPE

Nossa associação foi criada em 25 de setembro de 2019 por
pós-graduandos e bolsistas e hoje conta com quatro
integrantes da diretoria da associação e muitos
colaboradores. A composição atual da nossa diretoria é:

Você pode ser um colaborador também, basta entrar em
contato conosco!
abpginpe@gmail.com
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Diretoria-
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Comunica-
ção
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Quevedo 
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Políticas 
Externas

Diego 
Prado 
(GES)

mailto:abpginpe@gmail.com


Apresentação
O INPE

O INPE foi fundado em 1960 e trabalha com tecnologia de
ponta em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Nosso
instituto tem como missão e visão:
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Fonte: http://www.inpe.br/institucional/sobre_inpe/missao.php

Produzir ciência e tecnologia nas 
áreas espacial e do ambiente 
terrestre e oferecer produtos e 
serviços singulares em benefício 
do Brasil.

Missão

Ser referência nacional e internacional 
nas áreas espacial e do ambiente 
terrestre pela geração de 
conhecimento e pelo atendimento e 
antecipação das demandas de 
desenvolvimento e de qualidade de 
vida da sociedade brasileira.

Visão

http://www.inpe.br/institucional/sobre_inpe/missao.php


Pós-Graduação

A Pós-graduação no INPE é altamente reconhecida nacional
e internacionalmente, possuindo cursos de excelência de
acordo com a CAPES. Os cursos são:
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Pós-Graduação
A SPG

A Secretaria de Pós-graduação (SPG) é onde fazemos
matrícula e resolvemos problemas administrativos, inclusive
obtenção da wifi PGRAD.
Para entrar em contato, basta mandar email para
secretaria.spg@inpe.br ou ligar no ramal 6846 ou 6852.
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Para entendermos sobre o que podemos ou não fazer, basta
olharmos o nosso regimento geral da pós. Além deste
regimento, cada programa tem seu próprio regimento
interno. Todos estão disponíveis em:
http://www.inpe.br/posgraduacao/regimentos.php

Além disso, é durante a matrícula que
autorizamos a criação do nosso e-mail
institucional (@inpe.br).
Para termos acesso a Wifi dentro do INPE,
temos duas opções: usar a rede PGRAD ou usar
a rede EDUROAM.

mailto:Secretaria.spg@inpe.br
http://www.inpe.br/posgraduacao/regimentos.php


Pós-Graduação
A SPG – Wi-fi PGRAD

Para ter acesso a PGRAD (wifi da pós-graduação),
precisamos pegar o endereço MAC do nosso notebook e
enviar um e-mail para secretaria.spg@inpe.br com o
endereço MAC, seu nome completo, curso e orientador
pedindo liberação da rede.
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Alguns detalhes:
• Cada aluno só tem direito a um acesso a PGRAD.
• Não use esta rede para pirataria, você pode ser pego.
• Você não será avisado quando a PGRAD for liberada e

ela tem acesso sem senha, então fique de olho no seu
computador.

• Celulares não têm acesso a redes wifi do INPE exceto
EDUROAM.

• Você pode usar a rede da Biblioteca enquanto espera a
liberação da PGRAD.

mailto:secretaria.spg@inpe.br


Pós-Graduação
Representantes Discentes

Os Representantes Discentes (RDs) são aqueles que
vão responder pelos alunos nos conselhos e
tomadas de decisão do programa. Eles auxiliam os
coordenadores para a alocação dos alunos novos
em suas salas, seus computadores e a resolver
alguns problemas específicos.
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Os cursos do programa ETE têm também, seus RDs
por área, sendo elas: Mecânica e Controle Espacial
(CMC), Ciência e Tecnologia dos Materiais e Sensores
(CMS), Engenharia e Gerenciamento de Sistemas
Espaciais (CSE) e Combustão e Propulsão (PCP).

Para saber os e-mails ou ramais de qualquer RD ou
Coordenador, basta procurar seu nome na intranet 1.

1 Mais detalhes na seção do TI

Caso precise, não hesite em procurá-los !



Saúde Emocional

Nós entendemos que se mudar para
um lugar novo e fazer pós-graduação
não é uma tarefa fácil. Por isso,
criamos um grupo de apoio.
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Não só apoio! Mas grupos de meditação, rodas de conversa
sobre ansiedade e depressão e de como lidar com o INPE.
Se em algum momento, você sentir que gostaria de alguém
para conversar, fala com a gente!

Você pode mandar e-mail para
emocional.abpginpe@gmail.com
e alguém do nosso grupo vai te
responder, ou entrar no nosso grupo
do WhatsApp que o link direto está
no QR code aqui do lado.

mailto:emocional.abpginpe@gmail.com


Saúde Emocional
Serviço Social

Além do nosso grupo de apoio, a
Maria Tereza do Serviço Social do
INPE está disposta a te ouvir e tentar
te ajudar com o que você precisar.
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Nós da Saúde Emocional estamos trabalhando junto com 
ela para fazer com que o pós-graduando se sinta mais 
confortável no INPE.
Isso inclui se você quiser conversar sobre algum professor
ou orientador. Estamos todos aqui para te ouvir com
discrição e tentar chegar nas melhores soluções possíveis.

Se você quiser falar com a gente, estamos de braços
abertos. Além do nosso contato, na página anterior, o
contato da Maria Tereza é:
Email: maria.albuquerque@inpe.br
Ramal: 6833



Saúde Emocional
Contatos de Apoio

Nós montamos um hub de links, de
canais do YouTube e sites que
discutem sobre adaptação do pós-
graduando na pós-graduação e sobre
saúde emocional e mais alguns
contatos.
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Você pode acessar o hub em:

http://bit.ly/abpginpe_hub_emocional

Existe também o Centro de Valorização da Vida (CVV), que
você pode ligar para o 188. Nesse número, eles fazem apoio
emocional e prevenção do suicídio.

Ah! Nós enfatizamos que você pode falar com a gente
sempre que quiser! ;)

http://bit.ly/abpginpe_hub_emocional


Biblioteca

A Biblioteca do INPE conta hoje com a mais diversa
variedade de livros, papers, teses e dissertações. É na
Biblioteca também que podemos ter acesso aos manuais
de elaboração de teses e dissertações, como fazer
empréstimo de livro e muito mais.

Os servidores da biblioteca são bem abertos para te
auxiliar com dúvidas de referências, elaboração nas
normas ABNT e etc.

Além disso, é a Biblioteca que organiza cursos de
utilização de plataformas como o Mendeley e Web of
Science assim como edição de texto em LaTeX.
Você pode entrar em contato com eles:
• Pela website http://www.inpe.br/biblioteca/

• No email: biblioteca.sid@inpe.br
• Indo visitá-los! Eles são ótimos!
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http://www.inpe.br/biblioteca/
mailto:biblioteca.sid@inpe.br


Biblioteca
Plataforma CAFe
e acesso a EDUROAM

A Plataforma CAFe (Comunidade Acadêmica Federada)
permite acesso remoto ao conteúdo assinado do Portal
de Periódicos da CAPES disponível para o INPE.

Você libera seu acesso à CAFe na intranet (ver mais
detalhes na seção do TI) pela seguinte url:

http://intranet.inpe.br/portal/publico/loginInstitucional/ati
varLoginCAFe

Além de acesso aos periódicos, ao ativar seu login da
plataforma CAFe, automaticamente você ativará seu
acesso a rede wifi eduroam. Você consegue utilizar a wifi
no seu celular ou qualquer outro dispositivo tanto no
INPE quanto em várias outras universidades no Brasil e no
mundo.
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Para isso, basta utilizar seu email institucional
como login e a sua senha do e-mail.

http://intranet.inpe.br/portal/publico/loginInstitucional/ativarLoginCAFe


Biblioteca
Plataforma CAFe
Web of Science

Web of Science é uma base de dados que permite acesso
a referências e resumos de todas as áreas de
conhecimento. Através da Web of Science é possível
fazer análise de citações, referências, índice h o que
permite análises bibliométricas.

Você consegue acessá-la utilizando o login CAFe ou
diretamente de um computador na rede do INPE
acessando a seguinte url:

https://www.periodicos.capes.gov.br/?option=com_pcol
lection&mn=70&smn=79&cid=81

A Biblioteca oferece de tempo em tempos workshops
para utilização do Web of Science e é altamente
recomendado para pesquisa bibliográfica!
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https://www.periodicos.capes.gov.br/?option=com_pcollection&mn=70&smn=79&cid=81


Biblioteca
Gerenciadores de 
Referências bibliográficas
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Existem diversos gerenciadores de referências
bibliográficas disponíveis na internet, como o Mendeley,
EndNote, Zotero, RefWorks, More, entre outros. Alguns
funcionam apenas para realizar as citações (como o More
http://www.more.ufsc.br/) e outros também funcionam
como gerenciadores de artigos (Mendeley, Zotero).

É extremamente indicada a utilização principalmente dos
gerenciadores de artigos pois facilitam, além da citação
bibliográfica, a organização da sua própria base de dados.

A biblioteca do INPE possui um modelo de referências
bibliográficas para o Mendeley, que pode ser acessado
pelo link: http://csl.mendeley.com/styles/16325883/INPE-
ABNT-2016.

Lembre-se ! Mesmo utilizando o gerenciador,
é sempre importante conferir as referências !

http://www.more.ufsc.br/
http://csl.mendeley.com/styles/16325883/INPE-ABNT-2016


TI - HelpDesk

A TI do INPE é quem nos libera o email institucional e para
onde ligamos para resolver problemas de internet e do
nosso computador.
Sempre que precisar, pode mandar email para
helpdesk@inpe.br ou ligar para o ramal 7878 que eles
tentarão resolver seu problema.

Se o seu computador pedir senha de administrador ao
instalar/atualizar um software, basta ligar para eles que o
problema é resolvido.

Para licença de softwares, você deve procurar a secretaria
da sua divisão para saber quais são os que você tem
acesso e pedir a licença. O TI vai instalar o software no
seu computador, caso ele seja Windows.
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mailto:helpdesk@inpe.br


TI – HelpDesk
Login Institucional

Para fazer o login institucional, fique atento ao seu e-mail
pessoal. Você receberá um e-mail contendo informações
do seu e-mail institucional e instruções de como ativar
seu e-mail e login institucional.

ATENÇÃO: Você deve fazer isso necessariamente em rede
do INPE, pois a intranet é acessada apenas no INPE.

Para acessar seu e-mail institucional, você pode utilizar a
website https://wmail.inpe.br/ ou configurar em outros
servidores como Thunderbird, Outlook, Mailspring, etc.
Para isso, você deve utilizar a seguinte configuração:

IMAP mail1.inpe.br SSL/TLS porta 993
SMTP smtp1.inpe.br STARTTLS porta 587
Autenticação normal
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https://wmail.inpe.br/


ADC-INPE (SJC)

A Associação Desportista Classista (ADC) do INPE de SJC
é uma associação dos servidores do INPE que conta com
várias opções de lazer e refeições para o inpeano
associado.

Alunos e bolsistas também podem se associar. A
mensalidade custa R$ 44,00 !

Os associados tem direito à utilização de piscina, sauna,
quadra de futebol, futsal, vôlei, tênis e várias outras
práticas esportivas.

Os associados também possuem um desconto para
almoçar no restaurante da ADC, que fica dentro do INPE
de SJC.

Informações: adc@adcinpe.com.br
Ou ainda também podem procurar a secretaria da ADC
no INPE. Fica em cima da quadra coberta !

ABPG-INPE 21



SJC
Moradia 
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O inpeano costuma morar ou perto do INPE ou na região
central. Algumas pessoas moram em bairros mais
afastados, mas para isso é preciso ter carro ou estar
disposto a pegar mais de uma linha de ônibus. A maioria
mora em repúblicas e provavelmente seu representante
discente ou coordenador poderá te ajudar com isso!

Bairros perto do INPE: Jardim da Granja, Jardim Souto,
Jardim Uirá, Parque Res. Flamboyant.

Região Central: Vila Adyana, Jardim São Dimas e Vila Ema.

Bairros afastados: Jardim Satélite, Jardim Aquarius e
Jardim das Indústrias.



SJC
Opções de Lazer
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SJC é uma cidade com várias opções de lazer. Os
principais shoppings da cidade são Centervale, Vale Sul e
Colinas.

Aqui em SJC as pessoas costumam ir a parques e ter
várias atividades culturais. Os parque são Parque da
Cidade, Vicentina Aranha, Santos Dumont e Alberto
Simões.

No entorno de SJC, pode-se facilmente ir a cidades como
Campos dos Jordão e São Sebastião. São Paulo fica a
1h30min daqui de ônibus e é muito comum o uso de
aplicativos de carona para ir para qualquer cidade aqui
perto!

Mais opções de turismo em SJC e CP podem ser
encontrados em:
http://bit.ly/abpginpe_turismo

http://bit.ly/abpginpe_turismo


SJC
Ônibus e transporte 
alternativo (Van)

ABPG-INPE 24

Em SJC, costumamos andar de ônibus ou de van. Para
saber os horários, você pode usar aplicativos (Ônibus na
Hora) ou acessar o site:
http://servicos2.sjc.sp.gov.br/servicos/horario-e-
itinerario.aspx

Para ônibus, podemos usar o e-passe, que dá a meia-
passagem aos estudantes. O cadastro é online e depois é
só ir no Consórcio 123 para fazer a sua carteirinha e
apresentar o comprovante de matrícula. O Site é:
https://epasse.com.br/
Se você preferir usar a van (transporte alternativo), basta
apresentar o comprovante de matrícula.

A Carteirinha da ANPG também te dá acesso a meia-
entrada em todo o Brasil. Basta acessar:
https://anpg.org.br/lp/carteira-de-estudante-oficial

http://servicos2.sjc.sp.gov.br/servicos/horario-e-itinerario.aspx
https://epasse.com.br/
https://anpg.org.br/lp/carteira-de-estudante-oficial


SJC
Serviços de Saúde Públicos

Se você não tem plano de saúde, a gente recomenda que
você faça seu cartão do SUS. É só acessar:
https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/saude/atendimento/ca
rtao-nacional-de-saude/

Para urgência e emergência, o telefone do SAMU é
192!

SJC possui cinco UPAs 24h, hospitais públicos, como o
Hospital da Vila (Municipal) e o Hospital das Clínicas Sul.
SJC também tem as Unidades Básicas de Saúde (UBSs),
onde são feitas consultas em horário comercial e por
agendamento. O Agendamento pode ser feito pelo
aplicativo Saúde na Mão.

Há também o Pró-Visão e o Hospital da Mulher.
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https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/saude/atendimento/cartao-nacional-de-saude/


SJC
Serviços de Saúde 
Particulares

Fipecq Vida – Caixa de Assistência Social da FIPECq:
plano odontológico para os associados. Há representante
da FIPECq na ADC para atendimento.

Bolsistas do INPE – plano de saúde Santa Casa Saúde e
odontologia é o Uniodonto.

Cartão do povo: oferece consultas e exames a preços
mais acessíveis. Não é um plano de saúde e não se
responsabiliza por serviços oferecidos. Procure saber
mais em https://www.consultadopovo.com.br/.
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https://www.consultadopovo.com.br/


Cachoeira Paulista 
Moradia
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Em CP o INPE possui um alojamento para os alunos, com
um valor cobrado por diária. Informações podem ser
solicitadas no telefone: 12 - 3186-9351.

Quando não morar no INPE, o estudante pode alugar
apartamentos/casas na cidade. Entretanto, vale lembrar
que o custo do aluguel em CP não é barato, sendo mais
elevado quando comparado a São José dos Campos.

Os melhores bairros para se morar são: Parque Primavera,
Chácara do Moinho e Avenida Sara Kubitscheck, sendo os
dois últimos próximos à portaria do INPE (recomendado
para quem não tem carro).



Cachoeira Paulista 
Opções de Lazer
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CP possui algumas opções de lazer, com o turismo
religioso (a cidade é sede da Canção Nova) o seu principal
forte. Ainda, há diversas cidades turísticas próximas à CP,
na Serra da Mantiqueira e Serra da Bocaina.

A Canção Nova recebe cerca de 500 mil turistas por ano
em sua sede, com diversas opções de turismo religioso.

Ainda há na cidade um parque (Parque Ecológico Nelson
Lorena) com opções como pedalinhos. Para quem gosta
de caminhadas e corridas, uma opção é correr no campo
de futebol municipal.

Mais informações sobre CP você encontra em:
http://bit.ly/abpginpe_turismo

http://bit.ly/abpginpe_turismo


Cachoeira Paulista 
Ônibus e transporte 
alternativo (Van)
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As opções de transporte público em CP são um pouco
limitadas. Não existe linha de ônibus que faz trajetos
bairros-INPE. Assim, é recomendado morar em bairros
próximos à portaria.

Como o INPE de CP é enorme existe uma Van interna que
circula na parte da manhã, almoço e tarde que leva o
pessoal da portaria aos prédios. Há também uma Van que
leva o pessoal do alojamento para os prédios (todas essas
são gratuitas).

Para quem precisar ir para SJC, há a possibilidade da
utilização da linha da Pássaro Marrom (CP x SJC). Ainda,
há possibilidade de pegar carona com uma Van do INPE,
quando houver disponibilidade.



Cachoeira Paulista
Serviços Públicos de Saúde
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A Cidade de CP tem poucas opções de saúde pública e
particular. Entretanto, nas cidades próximas esta rede é
maior (Lorena, por exemplo). O principal hospital de CP é
a Santa Casa.

Também, em CP há o Posto Médico Padre Pio – Social
Canção Nova (gratuito). Este posto de atendimento
médico mantido pela Canção Nova é bastante
reconhecido, porém, por ser muito bom, fica bastante
lotado. Como tem funções reduzidas, muitas consultas e
necessidades são encaminhados para Lorena.

Para atendimentos particulares, o mais próximo é o
Hospital da Unimed em Lorena e a Santa Casa da Guará,
que atende SUS e convênio.



Telefones Úteis
e e-mails
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A intranet é a forma mais rápida e prática de se obter
informações sobre ramais e e-mails. Ainda assim, fizemos
uma lista rápida de contatos importantes para o calouro.

Nome Ramal e-mail Prédio/Sala

ABPG 7303 / 6810 abpginpe@gmail.com LAS 14

ABPG - Saúde 

Emocional
7303 / 6810

emocional.abpginpe@gm

ail.com
LAS 14

Patrimônio
6101 / 6126 / 

7612
patrimonio@inpe.br Almoxarifado

Almoxarifado 6100 / 6102
claudia.valus@inpe.br / 

ademir.bezerra
Almoxarifado

Biblioteca 6910 biblioteca.sid@inpe.br Biblioteca

HelpDesk 7878 helpdesk@inpe.br Computador

Secretaria de Pós-

Graduação (SPG)
6846 / 6852 secretaria.spg@inpe.br SPG

Segurança 6001 / 6933 portariaprincipal@inpe.br Portaria 1

Serviço Social 6833
maria.albuquerque@inpe

.br
Serviço Social

mailto:abpginpe@gmail.com
mailto:emocional.abpginpe@gmail.com
mailto:patrimonio@inpe.br
mailto:claudia.valus@inpe.br%20/%20ademir.bezerra
mailto:biblioteca.sid@inpe.br
mailto:helpdesk@inpe.br
mailto:secretaria.spg@inpe.br
mailto:portariaprincipal@inpe.br
mailto:maria.albuquerque@inpe.br


Contatos em SJC
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Nós resumimos alguns contatos interessantes para você
em caso de necessidade. Todos são profissionais que
conhecemos, viu?

Há o site: https://www.doctoralia.com.br
Que pode te ajudar também para encontrar um médico.

Nome Telefone Instagram

Terapeutas

Daniela Graner

(psicoterapeuta - online)
(11) 98754-9497 @danielagraner

Sandra Gonçalves (psicóloga) (12) 98283-7791

Vanessa (Jd. Satélite) (12) 98153-3505

Clinica Vitá (Taubaté) (11) 99663-1287

Danielle Neves (psicóloga) (12) 97401-6384      @psicologa.danielle

Ruthiele Pereira (psicóloga) (12) 98822-9381

Fernanda Beltrão

(psicóloga - online)
(51) 99362-3892 @psicologafernandavbeltrao

Nutricionistas

Juliana Yamanaka (12) 98868-3291 @juyamanaka_nutrifuncional

Livia Fiuza (21) 97963-9575 @liviafiuzanutricionista

https://www.doctoralia.com.br/
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