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Missão
Prover com qualidade e eficiência os 
serviços de tecnologia da informação 
para apoio às atividades acadêmicas e 
administrativas da Universidade de 
São Paulo.

Seção de Serviços

A Seção de Serviços é responsável por 
toda a área administrativa: apoio a 
Diretoria, expediente, patrimônio, 
transporte, tesouraria, serviços gerais, 
compras serviço de pessoal e a área de 
atendimento ao usuário, que abrange 
a abertura de ordem de serviços de 
rede, telefonia, suporte de e-mails pes-
soais e institucionais e configuração 
de conexão de Eduroam.

CeTI-LQ

O Centro de Tecnologia da Informa-
ção “Luiz de Queiroz”, foi criado no dia 
3 de dezembro de 2014 através da 
Resolução USP-7.025 e é o órgão exe-
cutor da Superintendência de Tecno-
logia da Informação da Universidade 
de São Paulo no campus de Piracica-
ba nas áreas de sistemas, rede de 
dados e telefonia.

Seção de Infraestruturas

A Seção de Infraestrutura executa as 
atividades e estratégias para adminis-
tração técnica da USPNet definidas 
pela STI. Essa administração inclui o 
gerenciamento de toda a infraestrutu-
ra da rede de comunicação da USP 
composta por cabos ópticos, cabos me-
tálicos, equipamentos eletrônicos e 
outros dispositivos eletrônicos ou ópti-
cos, por onde são encaminhados 
dados, video e voz permutados entre 
usuários e sistemas de informação. 
Também é responsável pelo gerencia-
mento do Backbone USPNet no 
campus de Piracicaba, apoiando sua 
implementação, manutenção e expan-
são, bem como oferece acesso à sua 
infraestrutura, aos sistemas e serviços 
essenciais de telecomunicação (rede 
de dados e telefonia).

História
A história da informática no campus 
“Luiz de Queiroz” iniciou em 07 de 
novembro de 1984 quando o Magni-
fico Reitor, Professor Doutor Antonio 
Hélio Guerra Vieira, aprova a nova 
estrutura organizacional do Campus 
de Piracicaba que cria o “Centro de 
Informática”. Assim, as atividades 
tiveram início em abril de 1985 nas 
dependências do Centro de Compu-
tação Eletrônica do então Departa-
mento de Matemática e Estatística 
no Pavilhão de Engenharia.

Seção de Sistemas

A Seção de Sistemas desenvolve as 
atividades e estratégias definidas pela 
STI para o desenvolvimento, implan-
tanção e manutenção de serviços de 
sistemas de informação para suporte 
às atividades administrativas e acadê-
micas da USP.


