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SÃO PAULO – CAMPUS USP DA CAPITAL 

CENTRO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA USP – CEPEUSP 

 

1. PROJETO EDUCAÇÃO ESPORTIVA – PROGRAMA DE FORMAÇÃO E ESTUDO EM 

DESENVOLVIMENTO HUMANO PELO ESPORTE (PRODHE)  

objetivo: Este projeto propõe-se a desenvolver um Modelo Pedagógico de Educação Esportiva, 

dando continuidade à aplicação e estudo de um modelo específico de prática pedagógica para o 

aprendizado esportivo desenvolvido nos últimos dois anos. Assim, o projeto busca identificar a 

efetividade desse modelo de educação esportiva em relação à formação de um jovem esportista 

competente, letrado e entusiasmado e ferramentas didático/pedagógicas para o contexto do PRODHE 

e de outras instituições que trabalham com formação esportiva; contribuir com a formação teórico-

prática os bolsistas envolvidos a partir de uma plena experiência de prática pedagógica do ensino do 

esporte; além de oferecer uma experiência esportiva plena para a formação de jovens competentes, 

letrados e entusiasmados em relação ao esporte.  

responsável: Luiz Eduardo Pinto Basto Tourinho Dantas  

site: http://www.cepe.usp.br/ 

 

2. AUTODEFESA FEMININA 

objetivo: Dadas as inúmeras violências sofridas pelas mulheres queremos prepará-las para a sua 

proteção. Esta preparação envolve não somente uma preparação física no sentido de capacitação 

para saída de situações que já envolvem toque físico, mas também capacitação psicológica no sentido 

de empoderar a mulher para que saiba de suas capacidades de reação a violências e também 

consciência acerca de suas limitações. Envolve também capacitação para discernir momentos onde 

não deve haver reação, pois esta, por exemplo, implicaria em mais riscos para a vítima. 

responsável: USP Mulheres e Prof. Andrei Delgado. 

email: uspmulheres@usp.br 

site: sites.usp.br/uspmulheres/ 

telefone: (11) 2648-1371 |  (11) 2648-1367 

endereço: Praça Prof. Rubião Meira, 61 – Cidade Universitária, São Paulo – SP, CEP: 05508-110 | 

sala 06 do Estádio, Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo (CEPEUSP) 
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ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES – EACH 

 

3. GERAÇÃO DE RENDA UTILIZANDO RESÍDUOS TÊXTEIS COMO MATÉRIA 

Objetivo: Desenvolver novos produtos com mais estética e estilo de moda aumentando o valor 

agregado nos artesanatos que utilizam o resíduo têxtil como matéria prima. 

responsável: Francisca Dantas Mendes 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

4. NOVOS PRODUTOS A PARTIR DE RESÍDUOS TÊXTEIS, COMO GERAÇÃO DE RENDA 

objetivo: Desenvolver e produzir novos produtos a partir da técnica do patchwork usando, como 

matéria prima principal, os resíduos têxteis do departamento de corte das confecções dos vestuários 

responsável: Francisca Dantas Mendes 

telefone: 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

5. UTILIZAÇÃO DO ECO DESIGN NO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS TÊXTEIS 

objetivo: Pesquisar os conceitos, as teorias e a ferramentas do Ecodesign. Desenvolver novos 

produtos funcionais com alto valor agregado utilizando a ferramenta do Ecodesign.. 

responsável: Francisca Dantas Mendes 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

6. A ASTRONOMIA DA ANTIGA MESOPOTÂMIA: RECURSOS VISUAIS PARA SEU ESTUDO 

objetivo: Seu objetivo é revisitar as introduções ao tema disponíveis na literatura com a intenção de 

agregar um entendimento geométrico e visual das questões que ali estão envolvidas. Justifica-se pelo 

fato de  as melhores e mais bem  informadas introduções ao tema (Aaboe 2001; Ossendrijver 2012: 1-

202) não se preocuparem com o aspecto visual. O  produto esperado é um texto introdutório e 

ilustrado tratando das problemáticas da astronomia mesopotâmica, acompanhado de um 

levantamento bibliográfico comentado. 

responsável: Carlos Henrique Barbosa Gonçalves 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 
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7. A BUSCA PELA NATUREZA NA PRÁTICA DO PARTO HUMANIZADO: MICHEL ODENT E 

A NOVA ERA DO PARTO ECOLÓGICO  

objetivo: Compreender o conceito de Natureza presente nas definições de parto nos movimentos de 

Humanização, por meio das obras de Michel Odent. 

responsável: Edemilson Antunes de Campos 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

8. A CONSTITUIÇÃO DA BUROCRACIA DOS BANCOS PÚBLICOS BRASILEIROS: UM 

ESTUDO DOS PROCESSOS SELETIVOS DE INGRESSO NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 

objetivo: Os objetivos da pesquisa são: levantar e descrever os processos seletivos dos quadros 

superiores do corpo permanente do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal entre 1970 e 

2010; analisar as mudanças que ocorreram nesses processos, tendo em vista o perfil dos funcionários 

contratados ao longo do tempo.  

responsável: Cecilia Olivieri 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

     

9. A CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO PAULO: 

CONFLITO ORÇAMENTÁRIO, PROJETOS POLÍTICOS E ATORES 

objetivo: Analisar o processo de construção do PME, a partir da compreensão de suas etapas, 

estruturas de governança e participação, atores estratégicos envolvidos e projetos políticos 

defendidos. 

responsável: Ursula Dias Peres 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

10. A EVOLUÇÃO DOS USOS DE TI NO CONTROLE SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

BRASILEIRA  

objetivo: O objetivo geral do projeto é estimular os alunos a pesquisar e a estudar casos de evolução 

do uso da TI no setor público, com foco no controle social da administração pública, de maneira a 

interpretar esse processo em termos de mudanças de paradigma tecnológico e gerencial. 

responsável: Jose Carlos Vaz 

telefone: (11) 3091-1016 
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endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

11. A FITOQUÍMICA DE EXTRATOS DA PLANTA MEDICINAL  ESPINHEIRA : MACHAERIUM 

ERIOCARPUM BENTH 

objetivo: O presente trabalho visa o estudo químico-farmacológico da espécie Machaerium 

eriocarpum Benth, a fim de contribuir para um maior conhecimento da composição química da espécie 

e associar os metabólitos identificados às atividades farmacológicas que a mesma apresentar. 

responsável: Miriam Sannomiya 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

  

12. A INFLUÊNCIA DA REDE DE SUPORTE SOCIAL NA MELHORA DO QUADRO CLINICO EM 

PACIENTES COM DIABETES MELLITO TIPO II  

objetivo: Avaliar a influência da ampliação da rede social na melhora do quadro clínico e a qualidade 

de vida de indivíduos portadores de DMT2. 

responsável: Humberto Miguel Garay Malpartida  

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

    

13. A UTILIZAÇÃO DE GAMES WEB PARA PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO BEM-

SUCEDIDO. 

objetivo: Analisar os efeitos de um programa  de Games Web em idosos relativamente a indicadores 

cognitivos,  emocionais e sociais. 

responsável: Meire Cachioni 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

14. ABORDAGENS DE MARKETING APLICADAS A MÉDIAS EMPRESAS BRASILEIRAS: UM 

ESTUDO EXPLORATÓRIO 

objetivo: Identificar, com base em dados colhidos em uma amostra de Médias Empresas, as suas 

necessidades principais em termos de estratégias e ferramentas técnicas de marketing. Analisar o 

processo de acesso e de implantação, por parte das Organizações de Médio Porte pertencentes à 

amostra, das abordagens e estratégias de marketing. 

responsável: José Glimovaldo Lupoli Junior 
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telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

15. ACERVO DO OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

objetivo: O objetivo primordial para a ação dos bolsistas neste projeto é o trabalho de sistematização 

da produção acadêmica do Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas (OIPP), afinal este grupo 

de estudo já vem produzindo faz algum tempo e ainda não existe uma sistematização empreendida, 

necessária para a disponibilização pública dos resultados de pesquisa. Fato que torna a ação deste 

grupo de pesquisa pouco visível dentro da própria EACH, mas principalmente na comunidade externa 

à escola. 

responsável: Jose Renato De Campos Araújo 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

   

16. ADOLESCER   A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMO BASE DE PROMOÇÃO DA 

SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA DE ADOLESCENTES 

objetivo: Para o aluno: que o aluno desenvolva ações de educação em saúde para os/as 

adolescentes, adquira conhecimento e habilidades de tecnologias leves, compreenda o adolescer e 

adquira responsabilidade social para trabalhar com essa população. Para os/as adolescentes: 

compreendam que a promoção à saúde é uma estratégia para promoção do autocuidado; para a 

equipe objetiva-se atingir as recomendações da Atenção Básica do Ministério da Saúde, que é a 

continuidade da atenção a essa população. Os indicadores de acompanhamento serão realizados 

através de reuniões semanais com os bolsistas a fim de preparar material pertinente às rodas de 

conversa e da participação expressa pelos mesmos no projeto. A atenção visa à integralidade do 

cuidado á saúde dos adolescentes. 

responsável: Celia Regina Maganha E Melo  

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

17. ALFABETIZAÇÃO CORPORAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO 

objetivo: O objetivo é que o aluno desenvolva ações de educação em saúde para os/as adolescentes, 

adquira conhecimento e habilidades de tecnologias leves, compreenda o adolescer e adquira 

responsabilidade social para trabalhar com essa população. Para os/as adolescentes, que 

compreendam que a promoção à saúde é uma estratégia para promoção do autocuidado; para a 
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equipe objetiva-se atingir as recomendações da Atenção Básica do Ministério da saúde, que é a 

continuidade da atenção a essa população. Os indicadores de acompanhamento serão realizados 

através de reuniões semanais com os bolsistas a fim de preparar material pertinente às rodas de 

conversa e da participação expressa pelos mesmos no projeto. A atenção visa à integralidade do 

cuidado á saúde dos adolescentes 

responsável: Mariana Harumi Cruz Tsukamoto 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

18. ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES ESTRATÉGICOS DO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SOB UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA  

objetivo: O objetivo geral do projeto é contribuir para a compreensão da implementação dos planos 

diretores no município de São Paulo, do ponto de vista das capacidades estatais. 

responsável: Jose Carlos Vaz 

telefone: (11) 3091-1016  

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

19. ANÁLISE DE CONFIABILIDADE E VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO E CONSTRUTO DA 

AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DO IDOSO PLANO DE ATENÇÃO GERONTOLÓGICA (PAGE) 

objetivo: Avaliar a confiabilidade e validade (conteúdo e construto) do módulo de Avaliação 

Multidimensional do Plano de Atenção Gerontológica (PAGe). 

responsável: Ruth Caldeira De Melo 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

20. ANALISE GEOAMBIENTAL DA ÁREA SITUADA AO REDOR DO EMISSARIO SUBMARINO 

DE EFLUENTE PETROQUIMICO DO POLO ATALAIA, SERGIPE  

objetivo: Avaliar a qualidade ambiental dos sedimentos de uma área situada nas circunjacências do 

emissário submarino de efluentes industriais do Polo Atalaia, a partir de análises morfométricas de 

carapaças de foraminíferos e de dados geoquímicos (elementos maiores e traços). 

responsável: Wânia Duleba 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 
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21. APLICAÇÕES DO PROJETO R.I.T.A. ENVOLVENDO A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL A PARTIR DE MÚSICAS SOBRE ANIMAIS 

objetivo: Apresentar e discutir os resultados obtidos de duas atividades aplicadas a uma turma de 

alunos da Educação Infantil, na qual será trabalhada a temática Animais, a partir de videoclipes das 

músicas “Rato” e “Ciranda dos Bichos”, do grupo musical Palavra Cantada. 

responsável: Luis Paulo De Carvalho Piassi 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000  

  

22. APOIO À DISCIPLINA POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS II - DIREITOS E 

MULTICULTURALISMO  

objetivo: O objetivo dessa disciplina é aprofundar as noções básicas sobre o tema de identidade, 

diversidade e diferença oferecidas na disciplina Sociedades Complexas Multicuturalismo e Direitos do 

Ciclo Básico da EACH. A disciplina terá como foco o desenvolvimento de ações que promovam 

direitos de sociedades tradicionais, através de intervenções em trabalhos de campos, utilizando a 

metodologia de Problem Based-Learning. Em precedência ao trabalho de campo, serão realizadas 

aulas preparatórias, onde serão expostas metodologias e definidas as estratégias de atuação. A 

viagem prevista é para a Reserva Guarani Aldeia Rio Silveiras, localizada no município de Bertioga. 

responsável: Jorge Alberto Silva Machado  

telefone: (11) 3091-1016  

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

23. APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 

ECOLÓGICAS, EDUCACIONAIS E VIVÊNCIAS INTERCULTURAIS COM A ALDEIA TUPI-

GUARANI RIO SILVEIRAS  

objetivo: Esse projeto visa apoiar o desenvolvimento de atividades ecológicas, educacionais através 

da realização de vivências interculturais junto ao povo Tupi-Guarani, que vive na aldeia Rio Silveiras, 

situada em Bertioga. 

responsável: Jorge Alberto Silva Machado 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

24. AS ÁRVORES GENEALÓGICAS COMO FERRAMENTA DE INICIAÇÃO À PESQUISA 

SOCIOLÓGICA 
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objetivo: Uma das ambições deste projeto é contribuir para o conhecimento da EACH e de sua 

população estudantil que nos permitam, em seguida, pensar e identificar as práticas pedagógicas 

melhor adaptadas ao seu público.  

responsável: Graziela Serroni Perosa 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

25. AS DIFERENTES DIMENSÕES DO BEM-ESTAR E DAS DESIGUALDADES SOCIAIS NO 

BRASIL E NA FRANÇA 

objetivo: Este projeto tem por objetivo desenvolver um sistema de “contabilidade social” 

multidimensional, em uma perspectiva inspirada pelo relatório Stiglitz-Sen-Fitoussi (2009), 

especialmente, no que diz respeito à medida da “qualidade de vida”, ou seja, relativa às diferentes 

dimensões da vida social que não são diretamente “monetárias” ou econômicas.  

responsável: Graziela Serroni Perosa 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

26. AS MOTIVAÇÕES QUE LEVAM OS IDOSOS A PARTICIPAREM DO PROJETO TEATRO NA 

TERCEIRA IDADE 

objetivo: Auxiliar os idosos nas atividades do teatro. Identificar os benefícios desta oficina na vida do 

idoso. Investigar as motivações que levaram os idosos a participarem dessa Oficina de Teatro. 

responsável: Rosa Yuka Sato Chubaci 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

 

27. AVALIAÇÃO AMBIENTAL DO POLO DO ATALAIA, SERGIPE, A PARTIR DE ANÁLISES 

SEDIMENTOLÓGICAS E DE BIOINDICADORES BENTÔNICOS 

objetivo: Realizar diagnóstico ambiental da região do Polo Atalaia, por meio da integração de dados 

da meiofauna (com ênfase em foraminíferos), granulométricos e geoquímicos (carbono orgânico, 

nitrogênio total, enxofre total), com intuito de avaliar os efeitos dos efluentes petroquímicos sobre a 

biota bentônica, durante junho de 2014. 

responsável: Wânia Duleba 

telefone: (11) 3091-1016 
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endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

28. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE POLÍTICAS DE CONTROLE DE EMISSÃO VEICULAR NA 

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO 

objetivo: O projeto tem como objetivo buscar políticas públicas alternativas que prometam melhorar a 

qualidade do ar na RMSP e testar a eficácia das mesmas através de simulações numéricas. 

responsável: Flávia Noronha Dutra Ribeiro 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

29. AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DOS 

CATADORES QUE ATUAM EM COOPERATIVAS NA CIDADE DE SÃO PAULO 

objetivo: Avaliar os aspectos de vulnerabilidade socioambiental da problemática dos resíduos sólidos. 

responsável: Sylmara Lopes Francelino Gonçalves Dias 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

30. AVALIAÇÃO DO PROGRAMA   TURISMO DO SABER   COMO EXPERIÊNCIA DE 

TURISMO SOCIAL  

objetivo: O presente projeto tem como objetivo geral avaliar o desenvolvimento e os resultados do 

programa “Turismo do Saber”. Como objetivos específicos, destacam-se os seguintes: Descrever e 

analisar o planejamento e desenvolvimento do programa “Turismo do Saber”, quanto à escolha dos 

vários envolvidos com as atividades (municípios de origem e destino dos estudantes, escolas, 

estudantes, professores, monitores e outros); Avaliar os resultados quantitativos e qualitativos obtidos 

através do programa. 

responsável: Marcelo Vilela De Almeida 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

      

31. AVALIAÇÃO DO RISCO DE HOSPITALIZAÇÃO DE IDOSOS  

objetivo: Esse estudo tem como objetivos: avaliar o risco de internação de idosos a partir da utilização 

da ferramenta ISAR; identificar as demandas presentes nos idosos atendidos em prontos socorro. 

responsável: Beatriz Aparecida Ozello Gutierrez 

telefone: 3091-1016 
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endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

32. BONECAS (OS) NO UNIVERSO INFANTIL: POR UMA EDUCAÇÃO QUE CONSIDERA A 

DIVERSIDADE  

objetivo: Identificar e potencializar discursos contra hegemônicos de gênero entre crianças pequenas 

durante brincadeiras com bonecos (as) em ambiente escolar, buscando uma educação inclusiva com 

vistas à diversidade. 

responsável: Luis Paulo De Carvalho Piassi  

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

33. BRASIL MIGRANTE. FLUXOS POPULACIONAIS, POLÍTICAS PÚBLICAS E ESTRUTURAS 

ESTATAIS (1980-2012) 

objetivo: as atividades se propõem a criar uma série de ações de pesquisa com a intenção de 

entender o ciclo completo (formulação, implementação e avaliação) das políticas públicas relativas ao 

fenômeno migratório dentro do Estado brasileiro. Tentando, em certa medida, responder se existe ou 

não no Brasil, nas últimas décadas, uma Política Migratória ou somente existem ações estatais ad hoc 

que enfrentam problemas conjunturais, como podemos ver no último ano em relação aos imigrantes 

haitianos que tentavam adentrar ao território brasileiro. 

responsável: Jose Renato De Campos Araújo 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

34. CENSO DA PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA DAS PRÁRICAS INTEGRATIVAS NAS 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

objetivo: Este projeto tem como objetivo descrever quais atividades físicas são realizadas e as 

características dos seus usuários nas Unidades Básicas de Saúde da cidade de São Paulo.  

responsável: Douglas Roque Andrade 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

35. CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO -HISTÓRIA  E MEMÓRIA DA OBSTETRÍCIA 

objetivo: Este projeto tem como objetivo promover a continuidade do desenvolvimento do Centro de 

documentação virtual para registro de Histórias e Memórias da Obstetrícia. 
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responsável: Elizabete Franco Cruz 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

36. CINEDIVERSIDADE  

objetivo: O presente projeto visa proporcionar a comunidade uspiana na Zona Leste, e de seu 

entorno, um espaço de cultura e debate em torno aos temas de direitos Humanos no campo LGBT 

Gênero, Raça/Etnia, Migração e Memória Política. Para tanto, nos valeremos de filmes que serão 

debatidos por convidados após sua exibição. 

responsável: Alessandro Soares Da Silva 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

37. CLUBE TETÉIA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA IDOSOS NO PARQUE ZOOLÓGICO DE 

SÃO PAULO- 

objetivo: Considerando a realidade da população idosa no Brasil e em São Paulo, este programa tem 

por objetivos: o Promover a educação ambiental para idosos, envolvendo todos os setores do Zoo; o 

Proporcionar uma maior interação dos idosos com os funcionários do Zoo; o Investigar o significado 

para os idosos e funcionários do Zoo de participarem da Oficina de Educação ambiental; o Criar 

estratégias para que mais idosos visitem o Zoo de São Paulo; o Promover a educação gerontológica 

para os funcionários do Zoo 

responsável: Rosa Yuka Sato Chubaci 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

38. COMUNICAÇÃO DE RISCOS ADVINDOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS NO 

VALE HISTÓRICO PAULISTA: AÇÕES PARA A FORMULAÇÃO DE UM PLANO DE ADAPTAÇÃO  

objetivo: objetiva-se, nesta pesquisa, contribuir para o conhecimento desses aspectos, tratando 

particularmente de estudos com vistas à implementação da rede de captação de águas pluviais nos 

municípios de São José do Barreiro e Bananal. O projeto se enquadra em um projeto maior, aprovado 

pelo CNPQ e que tem por objetivo implementar um plano de adaptação aos riscos anunciados ao 

patrimônio cultural edificado do Vale Histórico Paulista. 

responsável: Silvia Helena Zanirato 

telefone: (11) 3091-1016 
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endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

      

39. CONHECIMENTO E PRÁTICAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA: UM ESTUDO COM 

COLABORADORES DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA  

objetivo: este projeto consiste em investigar a correlação entre o conhecimento e as práticas em 

saúde sexual e reprodutiva dos colaboradores da Escola de Artes, Ciências e Humanidades/USP. 

Para tanto, será desenhado segundo a lógica do estudo correlacional. Os estudos correlacionais 

procuram verificar se existe relação entre duas ou mais variáveis. Não estabelecem uma relação 

“causa-efeito” entre as mesmas, sendo que essa determinação pode ser feita por estudos 

experimentais. 

responsável: Celia Regina Maganha E Melo 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

40. CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO EDIFICADO: AGENTES DE 

BIODETERIORAÇÃO NA ARQUITETURA COM TERRA NO VALE HISTÓRICO PAULISTA 

objetivo: realizar um levantamento sistemático da colonização de fungos nesse tipo de substrato 

(superfícies de taipa de pilão, adobe e pau-a-pique) na região do Vale Histórico Paulista mediante a 

coleta, separação, identificação e mapeamento de agentes potencialmente biodeteriorantes (fungos), 

bem com a caracterização de sua atividade metabólica e dependência de fatores ambientais como 

exposição à luz, incidência de chuva e orientação com relação à direção do vento. 

responsável: Andrea Cavicchioli 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

41. CONTRIBUIÇÕES SOCIOANTROPOLÓGICAS PARA (RE)PENSAR A JUVENTUDE E A 

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

objetivo: A presente proposta tem como objetivo capacitar o aluno à leitura e compreensão de textos 

relacionados à sociologia da juventude, com enfoque na temática da gravidez na adolescência, com 

vistas à preparação desses alunos para a construção futura de projetos individuais e para a 

participação em projetos de pesquisa, relacionados ao tema. 

responsável: Régia Cristina Oliveira 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 
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42. CONVERSAS DE VELHOS: O DISCURSO E A POLÍTICA DO ENVELHECIMENTO ATIVO  

objetivo: Estudar o discurso dos idosos. Descrever as características discursivas da linguagem dos 

idosos dentro do contexto da interação verbal; Caracterizar o discurso de pessoas idosas segundo 

faixas etárias, gênero e história devida; Identificar os conceitos de participação e da política de 

envelhecimento ativo nos discursos dos idosos; Propor ações que possam ser desenvolvidas pelas 

equipes que atuam junto à população idosa no sentido de aprimorar a comunicação entre os 

profissionais e as pessoas idosas. 

responsável: Andrea Viude Castanho 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

43. CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL DO ZERO AOS SEIS MESES DE VIDA: 

ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER E DA 

CRIANÇA  

objetivo:  identificar as necessidades de orientação sobre o autocuidado e o cuidado com o bebê a 

partir das informações obtidas nos retornos ambulatorial, apontar quais os fatores facilitadores e/ou  

dificultadores da adoção do aleitamento materno exclusivo durante os primeiros seis meses de vida da 

criança.; caracterizar as práticas de aleitamento (se materno exclusivo ou misto) adotadas pelas 

mulheres no contexto domiciliar/familiar e acompanhar dez casos identificados no ambulatório 

puerperal do curso de Obstetrícia até o sexto mês de vida da criança a fim de caracterizar o tipo de 

aleitamento e práticas de autocuidado. 

responsável: Roselane Gonçalves Feliciano 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

44. CURSO LIVRE DE MÚSICA  

objetivo: Criar um espaço para a mediação da linguagem artística musical a partir de intervenções 

pedagógicas sobre o ensino de música que promovam o desenvolvimento das funções psíquicas 

superiores dos sujeitos em atividade. 

responsável: Maria Eliza Mattosinho Bernardes 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 
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45. D.I.A.N (DEBATES E INVESTIGAÇÕES SOBRE ANIMAIS E NATUREZA): A MÚSICA COMO 

POSSIBILIDADE DE DESENVOLVER NAS CRIANÇAS UMA EMPATIA AO ANIMAL 

objetivo: O D.I.A.N (Debates e Investigações sobre Animais e Natureza) é uma das frentes temáticas 

do Interfaces e tem como um dos objetivos desenvolver atividades no ensino fundamental e infantil 

que instigam a reflexão sobre a nossa relação cultural e ética com os animais e como estes são 

tratados e entendidos na realidade, desenvolvendo uma empatia por parte dos alunos ao animal. 

responsável: Luis Paulo De Carvalho Piassi 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

46. DESBUROCRATIZA, USP! - FASE 2  

objetivo: O objetivo do projeto é identificar oportunidades de melhoria de processos de trabalho na 

gestão da universidade, tanto em nível central como no das unidades. 

responsável: Jose Carlos Vaz 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

47. DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE DE USUÁRIO PARA PROGRAMAÇÃO DE ROBÔS 

EDUCACIONAIS BASEADOS EM ARDUÍNO NO CONTEXTO DO PROJETO LYRA 

objetivo: Aprimorar a interface desenvolvida pela aluna para a manipulação de um dispositivo robótico 

feito manualmente por alunos entre o 6º e o 9º ano, seguindo os critérios ergonômicos desenvolvidos 

por Scapin e Bastien (1993) para interação humano-computador, e expandindo a capacidade de 

comunicação hardware-software do algoritmo para a bidirecionalidade da comunicação serial de forma 

que seja possível interagir com sensores de distância e cores num primeiro momento, com a 

possibilidade de acréscimo de módulos em seguida. 

responsável: Luis Paulo De Carvalho Piassi 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

48. DESENVOLVIMENTO DE JOGOS VIRTUAIS PARA APOIO A FISIOTERAPIA DE 

CRIANÇAS COM LIMITAÇÕES MOTORAS  

objetivo: Esse trabalho tem como objetivo o desenvolver jogos virtuais baseados na análise de 

movimento para apoio a fisioterapia de crianças com limitações motoras causadas por doenças como 

paralisia cerebral, distrofia muscula e esclerose lateral amiotrófica. 
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responsável: Luciano Vieira De Araújo 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

49. DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO APLICADO AO ENSINO DE QUÍMICA MEDICINAL 

objetivo: Este projeto tem como principal objetivo elaborar jogos de química com ênfase em química 

medicinal, utilizando o conceito de gamificação para ser incorporado em uma sequência didática para 

alunos dos ensinos fundamental e médio. 

responsável: Káthia Maria Honório 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

50. DINÂMICAS DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

objetivo: Esse projeto de pesquisa visa analisar dinâmicas recentes da implementação da política de 

assistência social no município de São Paulo, com ênfase no período marcado pelas gestões dos 

prefeitos Gilberto Kassab (2006-2012) e Fernando Haddad (2013- 2016). 

responsável: Renata Mirandola Bichir 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

51. E.M.M.A.   ESTUDOS SOBRE A MULHER E AS MINORIAS NA ARTE-CIÊNCIA: A 

REPRESENTAÇÃO FEMININA NOS FILMES DE FICÇÃO CIENTÍFICA  

objetivo: Provocar a reflexão acerca da representação feminina no filme “Interstellar”, de modo que os 

alunos percebam a existência de um padrão de tal representação nos filmes de ficção científica. 

responsável: Luis Paulo De Carvalho Piassi  

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

  

52. E.M.M.A.   ESTUDOS SOBRE A MULHER E AS MINORIAS NA ARTE-CIÊNCIA: RELAÇÕES 

DE GÊNERO E A MULHER NA ROBÓTICA  

objetivo: Estimular os participantes a refletirem sobre as relações de gênero que permeiam o campo 

da robótica, principalmente no que diz respeito à dificuldade de inserção e à menor representatividade 

do gênero feminino nessa área. 
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responsável: Luis Paulo De Carvalho Piassi 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

53. E.M.M.A.   ESTUDOS SOBRE A MULHER E AS MINORIAS NA ARTE-CIÊNCIA: RELAÇÕES 

DE GÊNERO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E A MULHER NA ASTRONOMIA E NA ASTRONÁUTICA  

 objetivo: Provocar reflexões acerca das relações e dos estereótipos de gênero que permeiam o 

campo científico, principalmente no que diz respeito à participação do gênero feminino na astronomia 

e na astronáutica, através da exibição de um episódio do desenho animado “O Show da Luna” e, 

posteriormente, de uma atividade lúdica. 

responsável: Luis Paulo De Carvalho Piassi 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

54. E.M.M.A.   ESTUDOS SOBRE A MULHER E AS MINORIAS NA ARTE-CIÊNCIA: RELAÇÕES 

DE GÊNERO NA OBRA DE FICÇÃO CIENTIFICA  CONTATO  DE CARL SAGAN 

objetivo: Provocar a reflexão acerca das relações de gênero presentes na obra de ficção científica 

"Contato" de Carl Sagan, principalmente, no que diz respeito à influência da socialização de meninos e 

meninas na escolha das carreiras das mulheres e as barreiras impostas às mulheres cientistas. 

responsável: Luis Paulo De Carvalho Piassi  

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

55. E.M.M.A.   ESTUDOS SOBRE A MULHER E AS MINORIAS NA ARTE-CIÊNCIA: RELAÇÕES 

E ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

objetivo: Provocar reflexões acerca das relações e dos estereótipos de gênero que permeiam o ato 

de brincar e os brinquedos infantis, através da exibição de um episódio do desenho animado “O Diário 

de Mika” e uma atividade lúdica. 

responsável: Luis Paulo De Carvalho Piassi 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

56.  ECOS DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NA ASSISTÊNCIA ÀS MULHERES 

IMIGRANTES  
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objetivo: Conhecer as repercussões da violência obstétrica na assistência ao parto das mulheres 

imigrantes, na perspectiva de atores sociais. 

responsável: Claudia Medeiros De Castro 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

57. EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO 

objetivo: Identificar e analisar demandas sobre gênero e sexualidade de jovens do Ensino médio de 

escola pública. Promover educação em saúde sexual sob perspectiva de gênero. 

responsável: Edemilson Antunes De Campos 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

58. EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (EDS) NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA NA PERSPECTIVA DA AGENDA 2030-ONU 

objetivo: Realizar um mapeamento dos principais contextos enfocados em escolas de educação 

básica, a partir dos 17 objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimentos Sustentável – ONU. A fim 

de estruturar este projeto de pesquisa, estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos: a) revisar 

a bibliografia, sobre pesquisa qualitativa, enfoque metodológico, a fim de compreender os conceitos e 

aplicações envolvidos no tema proposto neste trabalho; b) realizar formações continuadas com os 

professores para discutir o tema e aplicar ferramenta de análise; c) levantar dados e informações 

secundárias sobre os temas definidos; d) estabelecer metodologia de avaliação e análise crítica por 

meio da Análise Textual Discursiva, identificando as diferentes construções dos professores em sala 

de aula, a partir do contexto definido para os ODS’s. 

responsável: Rosely Aparecida Liguori Imbernon 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

59. EDUCAÇÃO PARA TODAS E TODOS  

objetivo: Tendo em vista a defasagem de ensino público, também é observada como necessária a 

orientação no sentido de divulgar cursinhos populares mantidos pelas Escolas da USP, tendo como 

foco o próprio Cursinho da EACH-USP, em vias de fundação, além da divulgação de monitorias em 

cursinhos comerciais que dão bolsas integrais aos alunos selecionados. Ademais, pretende-se realizar 

testes de orientação vocacional, apresentação de carreiras, dando ênfase especial aos cursos 
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oferecidos pela EACH-USP, além da necessidade de promover a motivação para ingressar a 

universidade pública, como o contato com estudantes e egressos, principalmente, da EACH-USP. 

Pretende-se abordar de forma crítica os conteúdos aqui especificados, bem como incentivar os alunos 

das escolas a dar continuidade aos estudos, ter maior perspectiva de futuro acadêmico e no mercado 

de trabalho, através do acesso a informação sobre a universidade. 

responsável: Jose Carlos Vaz 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000                                                                     

 

60. EM BUSCA DO ENVELHECIMENTO ATIVO PELA PRÁTICA DA DANÇA SÊNIOR NA 

UNATI   USP  

objetivo: - realizar a prática da Dança Sênior com os idosos da UNATI;  

- Identificar as motivações e expectativas dos idosos quanto à prática regular da Dança Sênior;  

- Identificar os benefícios da prática da Dança Sênior para os participantes da oficina. 

responsável: Rosa Yuka Sato Chubaci 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

61. EQUILIBRE-SE 

objetivo: oferecer treinamento combinado voltada para a manutenção do equilíbrio de idosos da 

Universidade Aberta à Terceira Idade da EACH/USP. 

responsável: Ruth Caldeira De Melo 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

        

62. ESTUDOS DE POLÍTICAS PUBLICAS E SUA RELAÇÃO COM AS QUESTÕES DE 

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E HABITACIONAL DO PQ CHÁC. BARONESA (SÃO PAULO)  

objetivo: Entender como se dá as politicas e a gestão de Unidades de Conservação na prática do 

Parque Estadual Chácara Baronesa e as relações com as populações que ocupam seu território. 

Entender a relação dessas politicas com as populações que ocupam a zona de amortecimento do 

Parque. Se as politicas são ou foram feitas com a participação da comunidade ao entorno do Parque. 

responsável: Neli Aparecida De Mello Théry 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 
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63. FUNCIONAMENTO CONJUGAL, DEPRESSÃO E SATISFAÇÃO COM A VIDA  

EM CASAIS IDOSOS DE ERMELINO MATARAZZO  

objetivo: Examinar a relação entre funcionamento conjugal, sintomas depressivos e satisfação com a 

vida em uma amostra de casais idosos. Caracterizar o perfil sociodemográfico dos casais idosos; 

Verificar se há relação entre variáveis sociodemográficas, funcionalidade conjugal, auto percepção da 

saúde, satisfação com as relações familiares e de amizade, com sintomas depressivos e níveis de 

satisfação com a vida. Averiguar o poder preditivo da funcionalidade conjugal, auto percepção da 

saúde, satisfação com as relações familiares e de amizade para depressão e satisfação com a vida. 

responsável: Deusivania Vieira Da Silva Falcão 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

64. GINÁSTICA PARA TODOS NA EACH  

objetivo: (1) Ampliar ainda mais a divulgação da GPT para os frequentadores da EACH; (2) Permitir 

que os alunos do projeto (novos e antigos) conheçam a GPT e a reconheçam como uma prática 

possível e uma possibilidade para que se mantenham ativos ao longo da vida; (3) Proporcionar aos 

alunos do projeto (alunos de graduação, alunos de pós-graduação, professores, funcionários da EACH 

e alunos UNATI) vivências em ginástica que sejam acessíveis, prazerosas e divertidas; (4) Incentivar o 

aprimoramento do Grupo Ginástico Empeiría; (5) Permitir a divulgação da EACH em eventos culturais 

e científicos, através das apresentações do Grupo Ginástico Empeiría e da apresentação de trabalhos 

sobre GPT realizados por estudantes participantes do grupo; (6) Incentivar alunos dos diversos cursos 

da unidade a refletirem sobre as possíveis intersecções entre a GPT e suas áreas de origem (ex.: 

possíveis aplicações da GPT na área de Gerontologia). 

responsável: Mariana Harumi Cruz Tsukamoto  

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

    

65. IMPACTOS GERADOS PELO PROGRAMA EMPREENDEDORISMO-ESCOLA JUNTO A 

COMUNIDADE DO CAMPUS LESTE DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 

objetivo: (a) Mapear e estudar outras iniciativas de empreendedorismo oferecidas no campus leste da 

Universidade de São Paulo; (b) Mapear os resultados do Programa Empreendedorismo-Escola já 

alcançados até o presente momento; (c) Traçar métricas de avaliação do impacto do Programa 

Empreendedorismo-Escola já alcançados até o presente momento junto a comunidade da EACH; (d) 
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Analisar os resultados do Programa Empreendedorismo-Escola já alcançados até o presente 

momento (e) Redigir artigos relacionados a estas análises realizadas, sendo uma análise para cada 

produto do Programa EE; (f) Submeter para publicação os 4 artigos sob cada produto do Programa EE 

e um artigo geral sobre o Programa EE. 

responsável: Luciane Meneguin Ortega Vidal 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

        

66. LAZER E ENVELHECIMENTO NA PERSPECTIVA DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL  

objetivo: - conhecer a oferta de espaços e práticas de lazer para idosos em uma região de alta 

vulnerabilidade social; 

- conhecer a demanda por lazer a partir da perspectiva dos idosos  

- Propor a reflexão do lazer no processo de envelhecimento, seja em reuniões de grupo, seja em 

passeios programados.  

- Avaliar o conhecimento dos idosos acerca do conceito e emprego do lazer em sua velhice. 

responsável: Andrea Viude Castanho 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

     

67. LAZER, CULTURA E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO: 

ESTRUTURAÇÃO DE VISITAS E PASSEIOS HISTÓRICO-CULTURAIS 

objetivo: O projeto consiste em estruturar, organizar e operacionalizar visitas e passeios em grupo na 

Região Metropolitana de São Paulo, sob a supervisão e monitoria do coordenador e bolsista(s). Isso 

será feito através da seleção de elementos de interesse histórico-cultural e, quando possível, da 

organização destes elementos em um roteiro de visita. Esses passeios e visitas permitirão também 

quatro tipos de intervenções, a saber: a) a discussão acerca do potencial turístico do espaço urbano 

ou equipamento turístico-cultural visitado, bem como sua robustez frente à eventual exploração 

turística; b) a apresentação de histórias e narrativas relacionadas ao espaço urbano ou equipamento 

turístico-cultural visitado, inclusive, quando possível, discutindo o conceito de paisagem cultural; c) a 

comparação entre o desfrute do passeio ou visita e outras formas de aproveitamento do tempo livre, 

como, por exemplo, assistir televisão e participar de redes sociais; e d) a eventual continuidade de 

visitas a espaços urbanos, monumentos e equipamentos culturais por parte dos participantes, mesmo 

que em passeios e visitas não organizados através do projeto. O projeto tem quatro objetivos 

principais, a saber: i) estruturar passeios e visitas que possibilitem ao visitante travar contato com 
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acervos, objetos, edificações e manifestações permeadas de valores históricos, artísticos e/ou 

culturais; ii) desenvolver a capacidade de interpretação do patrimônio, elemento importante em 

qualquer ação de educação patrimonial, para que o visitante consiga “decifrar” os bens culturais 

visitados, permitindo, desse modo, sua fruição; iii) possibilitar que indivíduos sem costume de visitar 

bens culturais, edificados ou não, possam travar contato com esse tipo de bem, contando com 

orientação quanto ao seu valor, significado e importância; e iv) permitir que indivíduos conheçam 

melhor o próprio local em que vivem, desenvolvendo, dessa forma, uma apreciação e valorização da 

Região Metropolitana de São Paulo. 

responsável: André Fontan Kohler 

telefone: 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

68. LEI E MEDIAÇÃO RACIAL: O PAPEL E A EFICÁCIA DA LEI COMO MEDIADOR DAS 

RELAÇÕES RACIAIS NO BRASIL CONTEMPORÂNEO  

objetivo: Investigar qual o impacto da legislação antirracismo na mediação das relações raciais. 

Pretende-se:  

1- Identificar/criar indicadores para a avaliação da eficácia, a efetividade e a relevância da lei 

antirracismo;  

2- 2- Analisar os efeitos e o impacto da lei antirracismo;  

3- - Descrever as soluções apontadas pelos entrevistados. 

responsável: Gislene Aparecida Dos Santos 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

  

69. LUDOTECA DA CIÊNCIA NA EACH  

objetivo: Disponibilizar para professores do ensino básico kits didáticos da área de ciências para 

utilização em sala de aula. Gerenciamento e administração dos empréstimos; processo de 

cadastramento dos materiais, como sua organização; manutenção e substituição de componentes; 

documentação dos empréstimos; produção de materiais e componentes complementares; assessoria 

de ações de divulgação cientifica; e por fim, auxiliar na formação de professores com o uso do acervo 

didático. 

responsável: Luis Paulo De Carvalho Piassi 

telefone: (11) 3091-8192 

endereço: Rua Arlindo Bettio, 1000 – Ermelino Matarazzo - CEP 03828-000 – São Paulo / SP Edifício 
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A2 – Sala T08A 

site: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2781711250085779 

      

70. LYRA - ARTIGOS DE REVISTAS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA SOBRE ASTRONÁUTICA 

E ROBÓTICA SOB A PERSPECTIVA DOS ESTUDOS CULTURAIS 

objetivo: 1. Estabelecer pesquisa em educação não-formal e divulgação científica articulada a temas 

socioculturais.  

2. Investigar a articulação de recursos clássicos de divulgação científica com produtos culturais, no 

formato de centro de ciências itinerante.  

3. Realizar pesquisa sobre a difusão do conhecimento sócio-científico entre estudantes da escola 

fundamental de comunidades pouco atendidas, por meio de ações descentralizadas 

responsável: Luis Paulo De Carvalho Piassi 

telefone: (11) 3091-8192 

endereço: Rua Arlindo Bettio, 1000 – Ermelino Matarazzo - CEP 03828-000 – São Paulo / SP Edifício 

A2 – Sala T08A 

site: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2781711250085779 

 

71.  LYRA - FICÇÃO CIENTÍFICA E FANTASIA SOBRE ASTRONÁUTICA E ROBÓTICA 

SOB A PERSPECTIVA DOS ESTUDOS CULTURAIS  

objetivo: 1. Estabelecer pesquisa em educação não-formal e divulgação científica articulada a temas 

socioculturais.  

2. Investigar a articulação de recursos clássicos de divulgação científica com produtos culturais, no 

formato de centro de ciências itinerante.  

3. Realizar pesquisa sobre a difusão do conhecimento sócio-científico entre estudantes da escola 

fundamental de comunidades pouco atendidas, por meio de ações descentralizadas. 

responsável: Luis Paulo De Carvalho Piassi 

telefone: (11) 3091-8192 

endereço: Rua Arlindo Bettio, 1000 – Ermelino Matarazzo - CEP 03828-000 – São Paulo / SP Edifício 

A2 – Sala T08A 

site: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2781711250085779 

 

72. LYRA - KITS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS DE ROBÓTICA E ASTRONÁUTICA SOB A 

PERSPECTIVA DOS ESTUDOS CULTURAIS  

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2781711250085779
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2781711250085779
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2781711250085779
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objetivo: 1. Estabelecer pesquisa em educação não-formal e divulgação científica articulada a temas 

socioculturais.  

2. Investigar a articulação de recursos clássicos de divulgação científica com produtos culturais, no 

formato de centro de ciências itinerante.  

3. Realizar pesquisa sobre a difusão do conhecimento sócio científico entre estudantes da escola 

fundamental de comunidades pouco atendidas, por meio de ações descentralizadas. 

responsável: Luis Paulo De Carvalho Piassi 

telefone: (11) 3091-8192 

endereço: Rua Arlindo Bettio, 1000 – Ermelino Matarazzo - CEP 03828-000 – São Paulo / SP Edifício 

A2 – Sala T08A 

site: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2781711250085779 

 

73. LYRA - LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO EM ROBÓTICA E ASTRONÁUTICA - GELECA 

IMANTADA UTILIZADA COMO RECURSO DIDÁTICO 

objetivo: Aplicações de atividades lúdicas e práticas utilizando materiais de baixo custo para 

contextualizar conteúdos de maneira espontânea a partir da imaginação dos próprios alunos. 

Confecção de geleca magnética com materiais de baixo custo, explorando os potenciais 

conteudísticos e lúdicos de tal atividade. Contextualizar a atividade nas áreas de robótica e 

astronáutica. 

responsável: Luis Paulo De Carvalho Piassi 

telefone: (11) 3091-8192 

endereço: Rua Arlindo Bettio, 1000 – Ermelino Matarazzo - CEP 03828-000 – São Paulo / SP Edifício 

A2 – Sala T08A 

site: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2781711250085779 

 

74. LYRA - LIVROS E COLEÇÕES DE DIVULGAÇÃO SOBRE ASTRONÁUTICA E ROBÓTICA 

SOB A PERSPECTIVA DOS ESTUDOS CULTURAIS  

objetivo: 1. Estabelecer pesquisa em educação não-formal e divulgação científica articulada a temas 

socioculturais.  

2. Investigar a articulação de recursos clássicos de divulgação científica com produtos culturais, no 

formato de centro de ciências itinerante.  

3. Realizar pesquisa sobre a difusão do conhecimento sócio-científico entre estudantes da escola 

fundamental de comunidades pouco atendidas, por meio de ações descentralizadas.  

responsável: Luis Paulo De Carvalho Piassi  

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2781711250085779
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2781711250085779
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telefone: (11) 3091-8192 

endereço: Rua Arlindo Bettio, 1000 – Ermelino Matarazzo - CEP 03828-000 – São Paulo / SP Edifício 

A2 – Sala T08A 

site: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2781711250085779 

 

75. LYRA - SÉRIES E DOCUMENTÁRIOS DIDÁTICOS SOBRE ASTRONÁUTICA E ROBÓTICA 

SOB A PERSPECTIVA DOS ESTUDOS CULTURAIS  

objetivo: 1. Estabelecer pesquisa em educação não-formal e divulgação científica articulada a temas 

socioculturais.  

2. Investigar a articulação de recursos clássicos de divulgação científica com produtos culturais, no 

formato de centro de ciências itinerante.  

3. Realizar pesquisa sobre a difusão do conhecimento sócio científico entre estudantes da escola 

fundamental de comunidades pouco atendidas, por meio de ações descentralizadas. 

responsável: Luis Paulo De Carvalho Piassi  

telefone: (11) 3091-8192 

endereço: Rua Arlindo Bettio, 1000 – Ermelino Matarazzo - CEP 03828-000 – São Paulo / SP Edifício 

A2 – Sala T08A 

site: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2781711250085779 

     

76. M.A.R.I.A : IDENTIFICANDO DISCURSOS CONTRA HEGEMÔNICOS E DIFERENCIAÇÕES 

DE GÊNERO POR MEIO DO BRINCAR  

objetivo: É um projeto de didática científica, no qual tem como objetivo inserir o lúdico no âmbito 

escolar, por meio de brincadeiras, jogos, arte e humor, despertando o interesse de crianças e 

adolescentes, fazendo com que os alunos aprendam ciência , reflitam, observem, e discutam sobre o 

contexto proposto, dessa forma fazendo com que o senso crítico seja desenvolvido, ao mesmo tempo 

refletindo sobre a questão de gênero. Apresentar aos alunos diferentes tipos de materiais, tais como 

tecido, acessórios e tintas de rosto, a fim de identificar as escolhas individuais e observar interações 

entre as crianças, com foco nas diferenciações de gênero e discursos a favor da diversidade, contra 

padrões sociais de gênero. 

responsável: Luis Paulo De Carvalho Piassi  

telefone: (11) 3091-8192 

endereço: Rua Arlindo Bettio, 1000 – Ermelino Matarazzo - CEP 03828-000 – São Paulo / SP Edifício 

A2 – Sala T08A 

site: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2781711250085779 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2781711250085779
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2781711250085779
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2781711250085779
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77. M.A.R.I.A INFANTIL: ESTUDO DE GENÊRO ATRAVÉS DE BONECOS PAPER TOYS 

objetivo: Os principais objetivos do grupo M.A.R.I.A é primeiramente propiciar um ambiente dinâmico 

e participativo que integre as crianças através do sorriso e do humor com atividades lúdicas. Alem 

disso o M.A.RI.A se divide em duas vertentes, o MARIA Infantil e o adolescente, trabalhando com três 

frentes temáticas: meio ambiente, espaço e robótica. Essa pesquisa tem como objetivo principal 

incentivar e aplicar a discussão de gênero em crianças na "EPG Tarsila do Amaral", uma vez que 

essas ainda estão descobrindo significado e símbolos, para desconstruir preceitos sobre a relação do 

papel de homens e mulheres na sociedade através de bonecos paper toys. 

responsável: Luis Paulo De Carvalho Piassi 

telefone: (11) 3091-8192 

endereço: Rua Arlindo Bettio, 1000 – Ermelino Matarazzo - CEP 03828-000 – São Paulo / SP Edifício 

A2 – Sala T08A 

site: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2781711250085779 

 

78. M.A.R.I.A: MANIFESTAÇÃO DA ALEGRIA E DO RISO NA INVESTIGAÇÃO DA ARTE 

CIÊNCIA: UMA ABORDAGEM DIVERTIDA DOS CONCEITOS DE SELEÇÃO NATURAL 

objetivo: Elaborar e aplicar atividades com temas científicos explorando métodos lúdicos que fujam 

da tradicional sala de aula. A atividade em questão tem como intuito aplicar conceitos de evolução por 

seleção natural usando métodos informais e lúdicos, por meio de uma brincadeiras, jogos e 

expressões artísticas (teatros e afins), visando quebrar as barreiras da sala de aula, proporcionando 

diversão e compreensão dos processos evolutivos. 

responsável: Luis Paulo De Carvalho Piassi 

telefone: (11) 3091-8192 

endereço: Rua Arlindo Bettio, 1000 – Ermelino Matarazzo - CEP 03828-000 – São Paulo / SP Edifício 

A2 – Sala T08A -000 

site: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2781711250085779 

 

79. MANIFESTAÇÕES DA ALEGRIA E DO RISO NA INVESTIGAÇÃO DA ARTE-CIÊNCIA: O 

BRINCAR DE BONECOS (AS) E SUAS RELAÇÕES COM O GÊNERO 

objetivo: Identificar e potencializar discursos contra hegemônicos de gênero entre crianças da pré-

escola durante o brincar. Apresentar aos alunos bonecos (as) que representam seres humanos (atores 

sociais) com papéis sociais subvertidos, identificando as escolhas individuais por bonecos (as) e 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2781711250085779
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2781711250085779
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observando as interações entre as crianças, com foco nas diferenciações de gênero e discursos 

contra hegemônicos. 

responsável: Luis Paulo De Carvalho Piassi 

telefone: (11) 3091-8192 

endereço: Rua Arlindo Bettio, 1000 – Ermelino Matarazzo - CEP 03828-000 – São Paulo / SP Edifício 

A2 – Sala T08A 

site: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2781711250085779 

 

80. MAPEAMENTO DA TRAJETÓRIA DA GESTANTE À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 

POSSIBILIDADES DE CONTAMINAÇÃO OU NÃO PELO MOSQUITO AEDES AEGYPTI  

objetivo: 1- Analisar a trajetória da gestante de sua residência à Unidade Básica de Saúde;  

2- Identificar possibilidades de contaminação pelo mosquito Aedes aegypti na trajetória que a gestante 

realiza;  

3- Apresentar os dados registrados e analisados para compor o projeto maior, Avaliação de Risco na 

Acessibilidade de Gestantes;  

4- Apresentar os resultados para o gestor da UBS investigada e para a Coordenadoria regional de 

Saúde-Leste;  

5- Indicar estratégias para prevenção da contaminação pelo mosquito Aedes aegyptis no território em 

estudo e, no particular, para as gestantes;  

6- Propiciar momentos reflexivos sobre a temática com apresentação de seminários pelos os alunos 

bolsistas;  

7- Publicar os dados registrados e analisados em revistas da área de Saúde da Mulher/Obstetrícia e 

da área de Sistemas de Informação. 

responsável: Eunice Almeida Da Silva 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

81. MEMÓRIA POLÍTICA NA ZONA LESTE PAULISTANA: OS CAMINHOS DA CIDADANIA 

objetivo: a. Estabelecer os elementos da história da ocupação regional  

b. Identificar os patrimônios materiais e imateriais que estão presentes na região para analisar como 

os mesmos refletem a história e as memórias que se produzirão sobre a região  

c. Identificar e classificar os materiais jornalísticos e de movimentos sociais que se referem à ação 

política na região  

d. Mapeamento das lideranças de movimentos sociais e sindicais na zona este e sua abrangência  

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2781711250085779
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e. Analisar as entrevistas de lideranças locais e a produção escrita de modo a cotejar os possíveis 

dados e suas inconsistências e fortalezas. 

responsável: Alessandro Soares Da Silva 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

82. MERENDA ORGÂNICA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: FORMAÇÃO DA AGENDA E 

DIFUSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

objetivo: Discutir o processo de formação da agenda da merenda orgânica e com alimentos 

provenientes da agricultura familiar no munícipio de São Paulo, que levou à formulação da Lei nº 

16.140, de 2015 e, em seguida, ao Plano de Introdução Progressiva de Alimentos Orgânicos ou de 

Base Agroecológica no Programa de Alimentação Escolar do Município de São Paulo. Dessa forma, 

considerando que mecanismos de indução federais, como a Lei no 11.947, de 2009, atuaram nos 

contextos municipais de forma distinta, pretende-se compreender quais atores e interesses atuaram 

no subsistema da merenda em São Paulo, sobretudo as cooperativas de produtores rurais e 

conselhos municipais e em que medida a formação da agenda de merenda orgânica em São Paulo é 

o resultado também do processo de difusão de experiências (Dolowitz e 4 Marsh, 2000) de outros 

municípios, já que a capital paulista não foi o primeiro município no Estado (nem do Brasil) a adotar 

esta política. 

responsável: Cristiane Kerches Da Silva Leite 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

83. MÉTODOS PREVENTIVOS DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NA 

MENOPAUSA 

objetivo: - Identificar o perfil socioeconômico-demográfico das mulheres menopausadas atendidas em 

uma UBS localizada na região leste do município de São Paulo; 

- Analisar o conhecimento dessas mulheres quanto aos métodos contraceptivos indicados na 

prevenção de DST.  

- Identificar as de prevenção de DST nas mulheres menopausadas atendidas nessa UBS. 

responsável: Lucia Cristina Florentino Pereira Da Silva 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 
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84. MOBILIDADES E DIÁSPORAS CONTEMPORÂNEAS: CONTRIBUIÇÕES PARA 

REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE REFUGIADOS EM SÃO PAULO 

objetivo: Desenvolver ações de promoção cultural com refugiados da cidade de São Paulo, 

vinculados a organizações públicas ou do terceiro setor e prioritariamente com públicos jovens.  

 Refletir e desenvolver, de maneira ativa, medidas de ação social, articulando públicos internos e 

externos à Universidade  

 Envolver e aproximar a comunidade acadêmica das questões de imigração e refúgio em São Paulo  

 Conhecer e estudar o panorama do refúgio em São Paulo, especialmente nas possíveis e potenciais 

interfaces com o lazer e o turismo 

responsável: Thiago Allis 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

85. MUSCULAÇÃO PARA IDOSOS  

objetivo: Estimular a promoção e a manutenção da saúde por meio de treinamento físico de força 

para pessoas idosas 

responsável: Francisco Luciano Pontes Junior 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

86. OFICINA DE ARTE COM A COMUNIDADE DA ZONA LESTE DE SÃO PAULO: 

APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E GERAÇÃO DE RENDA  

objetivo: O objetivo geral deste projeto é a criação de uma oficina de arte dentro do campus da USP 

Leste, visando ensinar os procedimentos de fabricação de produtos artesanais, a partir de resíduos 

passíveis de reaproveitamento (papel, plástico, metal, vidro, borracha, madeira e entulhos da 

construção civil, etc). Além disso: 

- Proporcionar uma maior educação/conscientização ambiental na comunidade da zona leste de São 

Paulo em relação à disposição dos resíduos sólidos;  

- Dar uma direção de aproveitamento para estes resíduos (minimizando os impactos ambientais e os 

riscos a saúde humana);  

- Estimular a inclusão social da comunidade da zona leste de São Paulo;  

- Criar uma nova forma de geração de renda para a comunidade envolvida. 

responsável: Renata Colombo 

telefone: (11) 3091-1016 
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endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

87. OFICINA DE TURISMO SOCIAL VIVER SÃO PAULO (UNATI/EACH)  

objetivo: Propõe-se a continuidade da realização periódica de atividades de turismo social voltadas à 

população da Terceira Idade, especialmente daquela vinculada à Universidade Aberta à Terceira 

Idade (UnATI) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), com o objetivo geral de 

possibilitar a ascensão sociocultural dos participantes (um dos objetivos do turismo social) por meio do 

deslocamento a pontos de interesse turístico-recreativo (seja pelo aspecto cultural e/ou natural) do 

município de São Paulo e, possivelmente, de outros municípios do Estado. O projeto propõe: 

 apresentar aos participantes as principais características de alguns dos principais atrativos e 

espaços/equipamentos turísticos e de lazer sob a perspectiva do turismo social; 

 propiciar a socialização dos participantes, a troca de informações e experiências entre eles a 

respeito dos conteúdos trabalhados durante as visitas;  

 desenvolver um olhar diferenciado sobre a fruição turística que leve em consideração questões como 

a importância da experiência, da sustentabilidade, da interação com o ambiente urbano (mobilidade, 

acessibilidade etc.), entre outras. 

responsável: Marcelo Vilela De Almeida 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Av. Arlindo Béttio, 1.000 Ermelino Matarazzo | São Paulo – SP | 03828-000 

site: www.each.usp.br 

 

88. OPÇÕES PARA TRATAMENTO E RECICLAGEM DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR USADO  

objetivo: estabelecer uma projeção da quantidade de combustível nuclear irradiado que será 

produzida nas próximas décadas. Essa projeção será utilizada para estabelecer as demandas por 

manejo de combustível nuclear irradiado. Será realizado um inventário das opções técnicas já 

disponíveis e aquelas que podem ser desenvolvidas. 

responsável: Alexandre Ferreira Ramos 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

  

http://www.each.usp.br/
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89. ORIENTAÇÃO NA GESTAÇÃO: DÚVIDAS, DIREITOS E ESCOLHAS  

objetivo: o projeto, vinculado ao curso de Obstetrícia da USP, propõe: planejar e desenvolver 

atividades de orientação em grupo sobre gestação e parto, junto a gestantes matriculadas no pré-natal 

da Unidade Estratégia Saúde da Família (UESF) Dom João Nery, incluindo familiares; desenvolver 

atividades pertinentes à formação acadêmica dos alunos do curso de obstetrícia; propiciar ações de 

integração entre a universidade, o campo de assistência obstétrica e os alunos de obstetrícia; e 

introduzir os alunos de obstetrícia na realidade local, fazendo com que participem ativamente da 

comunidade onde está inserida a EACH/USP. 

responsável: Lucia Cristina Florentino Pereira Da Silva 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

 

90. PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS  

objetivo: Construir dispositivos físicos para apoio, segurança e conforto para idosos, familiares e 

cuidadores. 

responsável: Fábio Nakano  

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

     

91. PARTO DOMICILIAR PLANEJADO NA PERSPECTIVA DOS HOMENS  

objetivo: Conhecer os sentidos participação do homem na cena do Parto Domiciliar Planejado.  

responsável: Claudia Medeiros De Castro 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 
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92. PERCEPÇÕES DE IDOSOS DEPENDENTES SOBRE A AMBIÊNCIA DO BAIRRO DO BRÁS 

EM SÃO PAULO  

objetivo: Conhecer e discutir criticamente as percepções de idosos dependentes sobre a ambiência 

do bairro do Brás, localizado em São Paulo. 

responsável: Bibiana Graeff Chagas Pinto Fabre 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

93. PERCEPÇÕES DE IDOSOS DEPENDENTES SOBRE A AMBIÊNCIA DO BAIRRO MOOCA 

EM SÃO PAULO 

objetivo: Conhecer e discutir criticamente as percepções de idosos dependentes sobre a ambiência 

do bairro do Brás, localizado em São Paulo. 

responsável: Bibiana Graeff Chagas Pinto Fabre 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

94. PERFIL DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE IDOSOS DA UNATI  

objetivo: O objetivo geral deste projeto é conhecer o perfil de utilização de medicamentos dos idosos 

da UnATI da EACH/USP. Será considerada a farmacoterapia prescrita e aquela advinda de 

automedicação. Os objetivos específicos são identificar o uso de fármacos inapropriados para idosos 

independentemente das condições clínicas, o uso de fármacos cuja inadequação depende das 

condições clínicas do idoso, polifarmácia e a presença de interações medicamentosas. 

responsável: Caroline Ribeiro De Borja Oliveira 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

 

 

 

 

95. PERFIL SÓCIO- DEMOGRÁFICO DE GESTANTES: POSSIBILIDADES DE  

CONTAMINAÇÃO OU NÃO PELO MOSQUITO AEDES AEGYPTI  
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objetivo: Analisar o perfil sócio- demográfico das gestantes que se deslocam a pé até a Unidade 

Básica de Saúde para realizar o acompanhamento do pré- natal e relacionar o perfil com 

possibilidades de contaminação ou não pelo Aedes  aegypti. Indicar estratégias para prevenção da 

contaminação pelo mosquito Aedes aegyptis no território em estudo e, no particular, para as 

gestantes. Apresentar os resultados desta pesquisa ao gestor da UBS investigada e para a 

Coordenadoria regional de Saúde-Leste. Propiciar momentos reflexivos sobre a temática com 

apresentação de seminários pelos os alunos bolsistas. Publicar os dados registrados e analisados em 

revistas da área de Saúde Pública, Saúde da Mulher/Obstetrícia e Saúde Coletiva. 

responsável: Eunice Almeida Da Silva 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

      

96. POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DOS MUNICÍPIOS 

BRASILEIROS: RECEITAS, DESPESAS E IDEB NA PERSPECTIVA DO ESTADO EFICIENTE 

objetivo: Analisar o gasto corrente com o ensino fundamental dos municípios brasileiros e seu 

desempenho no IDEB, bem como categorizá-los entre alto e baixo gasto e desempenho. Os 

resultados das médias das escolas municipais das quatro edições do IDEB – 2005, 2007, 2009, 2011 

e 2013 – serão utilizadas para identificar possíveis progressos na qualidade da educação, e 

confrontados com o gasto médio por aluno, professor e escola. Os municípios serão também 

categorizados ora por região geográfica ora por porte o que permitirá a análise considerando cada 

grupo de município por sua localização e por seu tamanho. 

responsável: Jaime Crozatti 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

97. PREPARAÇÃO FÍSICA TEMPORAL 

objetivo: Identificar em jogadores de futebol amadores momentos de melhor desempenho em 

diferentes horários do dia relativos ao seu ciclo sono vigília. 

responsável: Mario Pedrazzoli Neto 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

98. PROGRAMA EducATIVO  
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objetivo: Promover a prática de atividade física no lazer entre os moradores do entorno da Escola de 

Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. 

responsável: Douglas Roque Andrade 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

     

99. PROJETO CLARICE PARA ALÉM DOS MUROS  

objetivo: auxiliar na melhoria da primeira infância na comunidade do Jardim Keralux através da ação 

integrada entre a sociedade, graduandos, gestão escolar e universidade. Os alunos oficineiros irão 

participar da escola da família para ofertar as oficinas para a comunidade do Jardim Keralux, região de 

ocupações também ao lado da EACH. Realizaremos também oficinas a discussão e a escuta dos 

alunos que permearão todas as oficinas. Todas as oficinas são compostas por uma estrutura fixa e um 

flexível. A estrutura fixa se baseia na conversa inicial com os alunos, perguntando como estão, se 

querem dizer algo, além de recapitular a oficina da semana anterior e explicar a oficina do dia. No final 

é realizada uma roda e os alunos cantam a música da sala. A estrutura flexível varava de acordo com 

o tempo que cada sala utilizava para realizar cada atividade. 

responsável: Marta Maria Assumpção Rodrigues 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

      

100. PROJETO IDOSOS ON-LINE  

Objetivo: Diminuir a exclusão digital das pessoas idosas. Estimular capacidades cognitivas por 

intermédio do computador. Estimular a ampliação da rede de relações sociais do idoso. Estimular a 

convivência intergeracional. Educar para o processo de envelhecimento. Estimular a transmissão de 

conhecimentos como agente gerontológico. 

responsável: Meire Cachioni 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

101. O R.I.T.A – Ritmos na Investigação da Tecnociência para Adolescentes: O papel ciência 

na educação ambiental / Canção “Watcher of the Skies” (Genesis)  

objetivo: O projeto RITA explora o universo das canções com a temática espacial, principalmente das 

canções lançadas nas décadas de 60, 70 e 80, onde, além de comporem todo o contexto histórico da 

época relacionada à “corrida espacial”, também se tornam importantes instrumentos de pesquisa e 
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divulgação cientifica. O objetivo é utilizar as canções e videoclipes para debater questões referentes à 

exploração espacial e conceitos da ciência, além das suas relações com a sociedade, arte, ambiente e 

contextos históricos e culturais. Construindo assim, um ambiente que possibilite a construção de 

diálogos, debates e reflexões a cerca da ciência, possibilitando também uma interdisciplinaridade na 

Educação. 

responsável: Luis Paulo De Carvalho Piassi 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

102. REDE DE PESQUISADORES BRASILEIROS SOBRE A AMÉRICA LATINA  

objetivo: realizar um levantamento sobre a produção de conhecimento científico brasileiro sobre a 

América Latina, e articular a rede de pesquisadores 

brasileiros sobre a América Latina. 

responsável: Vivian Grace Fernandez Davila Urquidi 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

  

103. REDUÇÃO DO DESCARTE DE COPOS PLÁSTICOS NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 

DA EACH: PROMOVENDO A CONSCIENTIZAÇÃO E A MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DOS 

USUÁRIOS 

objetivo: Divulgar entre os frequentadores do restaurante universitário da EACH os problemas 

ambientais decorrentes do uso de copos plásticos descartáveis; promover a conscientização e a 

mudança de comportamento dos usuários de copos descartáveis no restaurante universitário da 

EACH e a opção por alternativas reutilizáveis. 

responsável: Gerardo Kuntschik 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

  

104. RELAÇÕES ENTRE FRAGILIDADE, CONDIÇÕES DE SAÚDE E CAPACIDADE FUNCIONAL 

ENTRE IDOSOS PARTICIPANTES DO ESTUDO DE SEGUIMENTO DA REDE FIBRA  

objetivo: Investigar as relações entre fragilidade, características sociodemográficas, condições de 

saúde e capacidade funcional de idosos com 80 anos e mais. 

responsável: Ruth Caldeira De Melo 

telefone: (11) 3091-1016 
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endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

105. RELAÇÕES ENTRE FRAGILIDADE, CONDIÇÕES DE SAÚDE, PSICOSSOCIAIS, BEM-

ESTAR DE IDOSOS: ESTUDO DE SEGUIMENTO DA COORTE ERMELINO MATARAZZO DA 

REDE FIBRA 

objetivo: Investigar relações entre fragilidade, características pessoais e familiares, atividade e bem-

estar de idosos com 80 anos e mais. 

responsável: Meire Cachioni 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

106. SAÚDE E PREVENÇÃO NA UNIVERSIDADE  

objetivo: Transmitir informações e sensibilizar a população da EACH (funcionários, professores e 

alunos), e moradores das adjacências (Bairro Keralux) para a prevenção do HIV/aids; contribuir nas 

reflexões sobre o envolvimento da universidade no combate a epidemia e na educação em saúde em 

temas transversais como sexualidade e relações de gênero; fomentar a solidariedade em relação às 

pessoas que vivem com HIV AIDS. 

responsável: Elizabete Franco Cruz 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

     

107. SENTIDOS E PERCEPÇÕES DO CUIDADO: UMA PESQUISA ETNOGRÁFICA DA 

RELAÇÃO ENTRE CUIDADO E GESTAÇÃO NAS PRÁTICAS DE IOGA E MEDITAÇÃO 

objetivo: Compreender como práticas de Ioga e meditação podem contribuir para o cuidado com a 

saúde e bem-estar da mulher, em seus aspectos físicos, mentais e sociais, durante o período 

gestacional. 

responsável: Edemilson Antunes De Campos 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

108. SIMULAÇÃO NUMÉRICA DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA CONCENTRAÇÂO DE 

POLUENTES NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO  
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objetivo: O projeto tem como objetivo simular numericamente a qualidade do ar da RMSP a fim de 

verificar a influência das condições meteorológicas e efeitos topográficos na concentração de 

poluentes e de identificar áreas de baixa qualidade do ar que não possuem monitoramento. 

responsável: Flávia Noronha Dutra Ribeiro 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

109. SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA NA VELHICE: ESTUDO DE SEGUIMENTO DE UMA 

COORTE IDOSA RESIDENTE NA COMUNIDADE  

objetivo: Descrever indicadores de incidência, prevalência e recorrência de sintomatologia depressiva 

em idosos residentes na comunidade, assim como identificar relações entre esses indicadores e 

variáveis sociodemográficas e de fragilidade. 

responsável: Samila Sathler Tavares Batistoni 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

110. TECIDOTECA EACH-USP 

objetivo: As perspectivas e projeções estão divididas em curto, médio e longo prazo. A curto prazo, 

pretende-se terminar a digitalização do acervo na base, inclusive com digitalização das imagens dos 

materiais, para que posteriormente a Tecidoteca possa ser aberta aos professores, alunos e 

pesquisadores. Adicionar o banco de dados da tecidoteca ao DEDALUS (banco de dados 

bibliográficos da USP), assim qualquer pessoa terá acesso ao acervo da Tecidoteca da EACH. 

Também a curto prazo pretendemos submeter projetos em editais públicos e privados, voltados para 

área da Cultura, para melhorar a infraestrutura da Tecidoteca. Um dos objetivos e médio prazo é 

atualizar os cadastros de colaboradores e adquirir novos contatos para doações como empresas, lojas 

e etc. A longo prazo consolidar a infraestrutura da Tecidoteca, para melhor utilização dos usuários e 

bolsistas. 

responsável: Mauricio De Campos Araujo 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

111. TÉCNICAS COMPUTACIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE JOGO SÉRIO APLICADO AO 

RECONHECIMENTO DE EMOÇÕES POR PACIENTES COM DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS  
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objetivo: Considerando o contexto apresentado, este trabalho tem como objetivo a construção de um 

jogo sério para reconhecimento de expressões faciais, a ser empregado tanto no auxílio ao 

diagnóstico quanto no treinamento de potenciais indivíduos com transtornos psiquiátricos. 

O objetivo geral é composto pelos seguintes objetivos específicos: 

• identificar na literatura estudos que abordem metodologias para a criação de jogos sérios; 

• definir roteiro do jogo a partir de análise de requisitos junto a usuários; 

• implementar o software, usando linguagem de programação e bancos de dados adequados para esta 

finalidade. 

responsável: Fátima De Lourdes Dos Santos Nunes Marques 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

112. TRANSFORMANDO E (RE)CONSTRUINDO AS HISTORIAS DE VIDA DAS GRÁVIDAS 

ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA NO CONTEXTO FAMILIAR  

objetivo: Compreender, acolher e instrumentalizar as grávidas adolescentes e seus familiares, 

fortalecendo suas habilidades e potencialidades para construir novos caminhos de superação do 

fenômeno da violência doméstica e/ou preveni-lo nas próximas gerações. 

responsável: Dora Mariela Salcedo Barrientos 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

113. UM CAMINHO PARA O EMPREENDER: LABORATÓRIO EMPREENDEDORISMO-ESCOLA 

(LABEE).  

objetivo: A presente proposta visa dar continuidade ao desenvolvimento do produto contemplado pelo 

Programa Empreendedorismo-Escola, já oficialmente aprovado pela CCEx desde 2008, que vem 

sendo desenvolvido no campus leste da USP denominado Laboratório Empreendedorismo-Escola 

(LabEE). 

responsável: Luciane Meneguin Ortega Vidal 

telefone: (11) 3091-1016 

endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Jardim Keralux, São Paulo - SP, 03828-000 

 

114. EACH SOCIAL  

objetivo: tem com objetivo estreitar as relações da comunidade da USP Leste com o seu entorno por 

meio do fortalecimento do empreendedorismo social. A proposta é oferecer apoio e estruturação 



                                                                 

                                                              

  
43 

estratégica para ONGs, negócios sociais, cooperativas, comunidades, entre outros. 

endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000 - Ermelino Matarazzo, São Paulo – SP 

telefone: (11) 98300-1922 

e-mail: midia.eachsocial@gmail.com  

site: https://www.facebook.com/eachsocial 

 

115. JORNADA DE LAZER E TURISMO  

objetivo: evento a ser realizado por alunos com o objetivo de divulgar o curso de lazer e turismo para 

outros alunos e comunidade. 

endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000 - Ermelino Matarazzo, São Paulo – SP 

site: https://www.facebook.com/ixjornadadelazereturismo 

 

116. UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE- UNATI. 

objetivo: possibilita ao idoso aprofundar conhecimentos em áreas de seu interesse e trocar 

experiências com os jovens através de oficinas, palestras e disciplinas dos cursos de graduação 

oferecidas semestralmente.  

responsável: Ernandes Pereira 

telefone: (11) 3091-1016  

email: ccex-each@usp.br  

  

117. CURSO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS   

objetivo: evento realizado durante o programa de verão (01 a 05/02/16) que teve como objetivo 

divulgar dentro do ambiente acadêmico da EACH e para a comunidade em geral o protocolo para o 

desenvolvimento e implantação de um plano de gerenciamento de resíduo. 

endereço: Avenida Arlindo Béttio, 1000, prédio I1, térreo, sala T43 – Ermelino Matarazzo, São Paulo – 

SP 

telefone: (11) 3091-1016 

e-mail: ccex-each@usp.br 

 

118. EM BUSCA DO ENVELHECIMENTO ATIVO PELA PRÁTICA DA DANÇA SÊNIOR I  

objetivo: autocuidado para a promoção do envelhecimento saudável, com os objetivos:    realizar 

atividade física por meio da Dança Sênior; analisar as motivações que levem os idosos a realizarem o 

autocuidado e verificar se a prática da Dança Sênior estimula o autocuidado em saúde. Participarão 

do projeto pessoas com 60 anos ou mais. Serão realizadas entrevistas no primeiro e último dia de 

https://www.facebook.com/ixjornadadelazereturismo
https://www.facebook.com/ixjornadadelazereturismo
mailto:ccex-each@usp.br
mailto:ccex-each@usp.br
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funcionamento da oficina do primeiro semestre, sendo essa localizada na Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São Paulo. 

responsável: Rosa Yuka Sato Chubaci 

telefone: (11) 3091-1016 

email: ccex-each@usp.br 

 

119. LAZER, CULTURA E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO E 

ARREDORES.  

objetivo: estruturação de visitas e passeios histórico-culturais – consiste em estruturar e 

operacionalizar roteiros de visitas e passeios histórico-culturais na cidade de São Paulo e arredores, 

como, por exemplo, o centro de São Paulo (distritos Sé e República), a Vila de Paranapiacaba em 

Santo André e o núcleo antigo da Estância Turística de Embu. 

responsável: André Fontan Kohler 

e-mail: afontan@usp.br 

 

120. MÃO NA MASSA: ATIVIDADES LÚDICAS INVESTIGATIVAS DE CIÊNCIAS PARA O 

PÚBLICO INFANTIL .  

objetivo: incentivar a educação em ciências na educação infantil e séries iniciais do ensino 

fundamental, utilizando atividades lúdicas e experimentais, propiciando o desenvolvimento da 

linguagem oral e escrita, investindo na formação de docentes e na implementação da proposta em 

sala de aula. 

responsável: Luis Paulo de Carvalho Piassi 

e-mail: lpma@usp.br 

 

121. LUDOTECA: KITS LÚDICO-DIDÁTICOS PARA ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES EM 

CIÊNCIAS, ARTES E HUMANIDADES.  

objetivo: constituição de um acervo de kits lúdico-didáticos para atividades interdisciplinares em 

ciências, artes e humanidades. Coordenador: Luis Paulo de Carvalho Piassi 

telefone: (11) 3091-8872 

e-mail: lppiassi@usp.br 

 

122. BANCA DA CIÊNCIA: PRODUÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICO-DIDÁTICAS 

INTERDISCIPLINARES E MONITORIA DE EVENTOS.   

objetivo: ampliar e diversificar o conjunto de atividades e demonstrações didáticas de caráter lúdico e 

mailto:ccex-each@usp.br
mailto:ccex-each@usp.br
mailto:afontan@usp.br
mailto:lpma@usp.br
mailto:lppiassi@usp.br
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motivante que compõe o acervo da “Banca da Ciência”.  

responsável: Luis Paulo de Carvalho Piassi 

telefone: (11) 3091-8872 

e-mail: lppiassi@usp.br 

 

123. IDOSOS ONLINE 

objetivo: objetiva a efetiva aprendizagem dos idosos para que tenham competência no manuseio de 

computadores e no acesso à internet. 

responsável: Meire Cachioni 

telefone: (11) 3091-8849 

e-mail: meirec@usp.br 

 

124. CLUBE TETÉIA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA IDOSOS NO PARQUE ZOOLÓGICO DE 

SÃO PAULO 

objetivo: um programa de inclusão de idosos em atividades de educação ambiental, envolvendo 

todos os setores do zoo, inclusive proporcionar uma maior interação dos idosos com os funcionários 

do zoo. 

responsável: Rosa Yuka Sato Chubaci 

telefone: (11) 3091-8142 

e-mail: rchubaci@usp.br 

 

125. GRUPO DE APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO - GAAME 
objetivo: desenvolvido em uma UBESF situada na Zona Leste da cidade de São Paulo, busca assistir 

à mulher no ciclo gravídico-puerperal; o auxílio na construção da maternidade e no exercício da 

cidadania, e a promoção da saúde no contexto da família e da comunidade. O GAAME será oferecido 

às puérperas e seus bebês (até um ano de idade), cadastradas na UBESF Dr Thersio Ventura, bem 

como para seus companheiros e/ou familiares. Para os alunos interessados em participar do grupo. 

site: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/ 

responsável: Patrícia Wottrich Parenti Coquejo 

 

126. LIVREIROS DA USP  

objetivo: mapear os livreiros que atuaram e atuam na Universidade de São Paulo, além de 

compreender a ação específica desses agentes na difusão da cultura impressa no ambiente 

universitário. 

responsável: Sandra Lucia Amaral de Assis Reimão 

mailto:lppiassi@usp.br
mailto:meirec@usp.br
mailto:rchubaci@usp.br
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/
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e-mail: sandrareimao@usp.br 

 

127. OFICINA DE TURISMO SOCIAL “VIVER SÃO PAULO” (UNATI/EACH)  

objetivo: continuidade da realização periódica de atividades de turismo social voltadas à população 

da Terceira Idade, especialmente daquela residente nas proximidades da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades (EACH), com o objetivo geral de possibilitar a ascensão sociocultural dos participantes 

(um dos objetivos do turismo social) por meio do deslocamento a pontos de interesse turístico-

recreativo (seja pelo aspecto cultural e/ou natural) do município de São Paulo. 

responsável: Marcelo Vilela de Almeida 

telefone: (11) 3091-8908 

e-mail: marcelovilela@usp.br 

 

128. APADRINHAMENTO DE IDOSOS: MUDANÇA DE PARADIGMAS NA ATENÇÃO ÀS 

PESSOAS IDOSAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. 

objetivo: propiciar melhorias na qualidade de vida relacionada à saúde de pessoas idosas; possibilitar 

a reinserção social dessas pessoas; favorecer o cuidado prestado no processo saúde/ doença e criar 

estratégias para melhoria da qualidade de vida dessas pessoas idosas, minimizando os efeitos 

psicológicos advindos da solidão. 

responsável: Profa. Dra. Beatriz Aparecida Ozello Gutierrez 

telefone: (11) 3091-8832 

 

ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES – ECA 

 

129. CAMALEOA  

objetivo: O CAMALEOA ‒ Coletivo LGBT da ECA‒USP foi criado para lutar contra as opressões 

vividas por pessoas LGBT 

site: https://www.facebook.com/coletivolgbteca 

 

130. COLETIVO FEMINISTA DA ECA  

objetivo: coletivo discente de militância feminista 

responsável: Prof. Dr. Giu Castro 

site: https://www.facebook.com/feminismoeca 

 

131. OPÁ NEGRA 

mailto:sandrareimao@usp.br
mailto:marcelovilela@usp.br
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objetivo: O Coletivo Opá Negra surge como forma de organização dos estudantes negrxs da ECA, 

que sentem a necessidade de questionar e refletir o espaço da cultura negra dentro da sociedade. O 

que buscamos é promover espaços de contato com a nossa cultura, onde possamos discuti-la e criá-

la. 

responsável: Luana Matsumoto 

e-mail: coletivo.opanegra@gmail.com 

site: https://www.facebook.com/opanegra 

 

132. OBCOM: OBSERVATÓRIO DE COMUNICAÇÃO, LIBERDADE DE EXPRESSÃO E 

CENSURA  

objetivo: núcleo de apoio dedicado ao estudo da liberdade de expressão e da censura nas artes e 

nos meios de comunicação  

responsável: Maria Cristina Castilho Costa. 

telefone: (11) 3091-1607 

endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

e-mail: obcom@usp.br 

site: http://obcom.nap.usp.br | https://www.facebook.com/npcc.usp  

 

133. OBSERVATÓRIO DE MÍDIAS ALTERNATIVAS NA AMÉRICA LATINA 

objetivo: construir um observatório permanente de propostas de mídia que têm sites na internet, com 

acompanhamento contínuo do seu noticiário 

responsável: Dennis de Oliveira  

telefone: (11) 3091-4112 

 

134. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E BIBLIOTECAS DIGITAIS  

objetivo: curso que apresenta as tendências do uso de recursos computacionais em Bibliotecas 

Digitais 

responsável: Francisco Carlos Paletta  

telefone: (11) 3091-1500 

 

135. REVISTA COMUNICAÇÃO & EDUCAÇÃO 

objetivo: publicação que tem a missão de evidenciar que os meios de comunicação estão nas salas 

de aula, no cotidiano das pessoas e nelas introjetados, de tal modo que, onde houver seres humanos, 

os meios estarão presentes  

https://www.facebook.com/opanegra
http://obcom.nap.usp.br/
https://www.facebook.com/npcc.usp
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responsável: Adilson Odair Citelli e Roseli Fígaro 

telefone: (11) 3091-4063   

endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, Sala 216, 2º andar, Prédio Central, Cidade 

Universitária, São Paulo/SP 

e-mail: serradas@usp.br 

site: http://www.revistas.usp.br/comueduc | https://www.facebook.com/comueduc/?fref=ts 

 

136. COMPETÊNCIA INFORMACIONAL 

objetivo: programa de competência informacional que objetiva dar subsídios à compreensão e 

utilização dos fenômenos informacionais, seja através da utilização de aplicativos e dispositivos 

digitais, ou através da incorporação de políticas informacionais no projeto político pedagógico e no 

currículo escolar 

responsável: Ivan Siqueira 

telefone: (11) 3091-4067 

 

137. CANTO DA TERRA 

objetivo: oficinas de cerâmica organizadas e ministradas por alunos, oferecidas às moradoras do 

Jardim São Remo 

responsável: Marineide Vargas 

telefone: (11) 3091-4067 

 

138. NOSSO ATELIÊ ANIMADO: ATELIÊ DE ARTE PARA CRIANÇAS  

objetivo: proporcionar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, de modo a garantir a 

qualidade da formação dos futuros professores, introduzindo os licenciandos em processos 

investigativos em sua área específica e na prática docente. Os estudantes planejam a cada semestre 

uma nova proposta de ensino, com o objetivo de estimular a produção em artes visuais, discutir arte e 

cultura e construir uma poética 

responsável: Regina Stela Barcelos Machado e Maria Christina de Souza Lima Rizzi 

telefone: (11)  3091-4084 

email: extensão.cap@usp.br 

 

139. PROJETO CRIATIVIDADE/ BRINCANDO COM ARTE  

objetivo: desenvolve o processo de criatividade através de atividades plásticas, elaboradas por 

crianças no Centro Educacional Dom Orione 

mailto:serradas@usp.br
http://www.revistas.usp.br/comueduc
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responsável: Elza Maria Ajzenberg 

telefone: (11) 3091-4081 

 

140. PREPARA! 

objetivo: cursinho de preparação em escolas públicas para prova específica da FUVEST de Cinema e 

Rádio TV 

site: preparaavusp@gmail.com | https://www.facebook.com/preparaav 

 

141. GAMES FOR CHANGE 

objetivo: promover atividades de fomento à produção de jogos eletrônicos voltados a mudança social, 

inovação em práticas pedagógicas, empreendedorismo inovador e intensificação tecnológica das 

atividades de extensão universitária, promovendo a realização de "game jams" vinculadas à rede 

internacional "Games for Change" 

responsável: Giovanna Trindade 

telefone: (11) 3091 4305 

 

142. COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCOMUNICAÇÃO: A INTERFACE COMUNICAÇÃO E 

EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE UM NOVO CAMPO PROFISSIONAL E DE ESTUDOS  

objetivo: o departamento de Comunicações e Artes da ECA participa de diversos eventos tais como 

feiras de universidades, eventos educacionais, entre outros, para divulgar a interface comunicação e 

educação, como prática social relacionada aos âmbitos da produção midiática, dos estudos da 

recepção, do uso social e pedagógico das tecnologias em processo de educação formal e não formal, 

em âmbito nacional e internacional. Além disso, marca presença nas escolas de ensino médio e 

cursinhos – a convite destas instituições – para realização de palestras sobre estes temas 

responsável: Maristela Amaral Martins 

telefone: (11) 3091-4081 

 

143. PROJETO REDIGIR 

objetivo: O Projeto Redigir é um projeto de alunos da USP, que tem como objetivo  ajudar os 

cidadãos a se expressarem utilizando a mais poderosa das ferramentas de comunicação: a língua. 

Para isso, oferece um curso totalmente gratuito. 

endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, Bloco A, Sala 13, Cidade Universitária, São 

Paulo/SP 

telefone: (11) 3091-1499 

mailto:preparaavusp@gmail.com
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e-mail: projetoredigir@gmail.com 

site: www.projetoredigir.com | https://www.facebook.com/redigir/ 

 

144. JORNAL SÃO REMO  

objetivo: editoração da comunidade São Remo feita por alunos do curso de jornalismo da ECA 

telefone: (11) 3091-4112 / 4117 

endereço:  Av. Prof. Dr. Lúcio Martins Rodrigues, 443, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

e-mail: njsaoremo@gmail.com | cje@usp.br 

site: http://www.eca.usp.br/njsaoremo 

 

145. CONJUNTO DE MÚSICA ANTIGA DA ECA-USP 

objetivo: realização de concertos didáticos do Conjunto de Música Antiga da ECA-USP para travar 

contato com as ideias musicais de Maurice van Lieshout, uma das principais referências mundiais na 

pesquisa e interpretação da música 

responsável: Monica Isabel Lucas 

telefone: (11) 3091-4137 

 

146. CURSO DE VIVÊNCIAS COM A ARTE PARA JOVENS E ADOLESCENTES 

objetivo: propicia a vivência de experiências que fomentem a descoberta e o contato com a arte, 

incentivando o desenvolvimento de um percurso poético próprio e à participação ativa e inventiva no 

meio sociocultural 

responsável: Christina Rizzi 

telefone: (11) 3091-4430 

e-mail: extensao.cap@usp.br 

site: http://www.cap.eca.usp.br 

 

147. EM PRETO E BRANCO: RECITAIS DE PIANO E PALESTRAS ACERCA DOS CURSOS 

OFERECIDOS PELO CMU/ECA/USP EM ESCOLAS DE FORMAÇÃO MUSICAL DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

objetivo: realização de recitais dos alunos do curso de piano, seguidos de pequenas palestras sobre 

os cursos oferecidos pelo departamento de música da ECA/USP, visando a divulgação do trabalho e a 

formação de plateia neste segmento 

responsável: Luciana Sayure Shimabuco 

telefone: (11) 3091-4137 

mailto:projetoredigir@gmail.com
http://www.projetoredigir.com/
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148. MOVIMENTOS SOCIAIS, COMUNICAÇÃO, CULTURA E TERRITÓRIO NA AMÉRICA 

LATINA 

objetivo: Contribuir para a construção de uma teoria e metodologia de análise dos novos movimentos 

sociais no cenário latino-americano, a partir da consideração da necessidade de reconstrução do 

projeto da esfera pública, tendo em vista a crise do seu modelo tradicional construído na experiência 

do liberalismo e as particularidades da formação das nações do continente e destacando elementos 

que possam oferecer subsídios para uma re-conceituação destes movimentos sociais considerando as 

especificidades da América Latina. 

responsável: Dennis De Oliveira 

telefone: (11) 3091-4067 

endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443  – Cidade Universitária – CEP 05508-020 

e-mail: ccex-eca@usp.br   

 

149. MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS II - ESTUDO DE MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS NO 

CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO MUNDIAL  

objetivo: Dar continuidade à pesquisa já desenvolvida, sobre os movimentos migratórios: o caso dos 

Haitianos em São Paulo; situar o fenômeno da migração internacional, no contexto mundial de 

globalização, com ênfase na Europa e nos Estados Unidos; analisar as identidades pessoais e 

culturais em trânsito, nas mudanças de território e no contato com o outro e, principalmente, no 

confronto das culturas; entender a voz aos sujeitos que migram, valorizando sua subjetividade, em 

lugar de compreendê-la como umanarrativa única e impessoal, que se preocupa prioritariamente com 

os fluxos materiais mundiais, de natureza política e econômica; participar de grupos e organismos 

atuantes sobre o assunto da globalização, no que se relaciona a aspectos da comunicação entre 

pessoas e povos. 

responsável: Lucilene Cury 

telefone: (11) 3091-4067 

endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443  – Cidade Universitária – CEP 05508-020 

e-mail: ccex-eca@usp.br    

 

150. A COMUNICAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE E AS CONEXÕES ENTRE O ESTADO, 

AS ORGANIZAÇÕES PRIVADAS E A SOCIEDADE CIVIL: DIÁLOGO, PARCERIAS E 

GOVERNANÇA 
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objetivo: Analisar, por meio de pesquisa bibliográfica e aplicada, como a comunicação pública para 

sustentabilidade poderá contribuir para um diálogo mais efetivo entre o Estado, as organizações e a 

sociedade civil no estabelecimento de políticas públicas e programas de ações com vistas à 

preservação do planeta. 

responsável: Margarida Maria Krohling Kunsch 

telefone: (11) 3091-4067 

endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443  – Cidade Universitária – CEP 05508-020 

e-mail: ccex-eca@usp.br  

 

151. A MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA COMO ESTRATÉGIA EDUCOMUNICATIVA NOS 

PROJETOS DO NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO ECA-USP/FASE 2: ORGANIZAÇÃO 

DA MIDIATECA NCE  

objetivo: Mapear as reais contribuições oferecidas pelo Educomunicação, enquanto abordagem de 

intervenção social de natureza educativa/comunicacional. 

responsável: Marciel Aparecido Consani  

telefone: (11) 3091-4067 

endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443  – Cidade Universitária – CEP 05508-020 

e-mail: ccex-eca@usp.br          

 

152. CINEMA E HISTÓRIA DO BRASIL: ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DO DOCUMENTÁRIO E 

DA FICÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA MEMÓRIA DO REGIME MILITAR  

objetivo: estudar onze obras da filmografia recente acerca do regime militar brasileiro: Uma longa 

viagem (2011) e A memória que me contam (2012), de Lucia Murat, Hoje (2011), de Tata Amaral, 

Tatuagem (2013), de Hilton Lacerda, Repare Bem (2013), de Maria de Medeiros, Setenta (2013), de 

Emilia Silveira, Jânio a 24 quadros (1981), de Luiz Alberto Pereira, O evangelho segundo Teotônio 

(1984) e Barra 68 (2000), de Vladimir Carvalho, Cara ou Coroa (2012), de Ugo Georgetti e Cabra 

Cega (2003), de Toni Venturi. 

Esses estudos serão condensados em verbetes que ficarão disponibilizados no site do projeto Cinema 

e história no Brasil: estratégias discursivas do documentário na construção de uma memória sobre o 

regime militar. Essa divulgação no site tem como proposta a ampliação do alcance desse conteúdo, 

para que esteja de fácil acesso para qualquer pessoa interessada pelo tema. 

responsável: Eduardo Victorio Morettin 

telefone: (11) 3091-4067 

endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443  – Cidade Universitária – CEP 05508-020 
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e-mail: ccex-eca@usp.br    

 

153. CURSO DE EXTENSÃO VIVÊNCIAS COM A ARTE PARA JOVENS E ADOLESCENTES  

objetivo: Oferecer aos participantes a vivência de experiências que propiciem o contato prazeroso 

com a arte e despertem o interesse pelo fazer artístico e a fruição estética, incentivando a participação 

ativa e inventiva no meio sociocultural. 

responsável: Sumaya Mattar 

telefone: (11) 3091-4067 

endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443  – Cidade Universitária – CEP 05508-020 

e-mail: ccex-eca@usp.br     

    

154. MINICÓDIGO DE DIREITOS HUMANOS VIRTUAL: PLATAFORMA COLABORATIVA E 

INTERATIVA DE ACESSO À LEGISLAÇÃO SOBRE DIREITOS HUMANOS  

objetivo: Tornar a legislação em direitos humanos no Brasil e internacional mais acessível em termos 

de acesso por meio da internet, com novas formas de leitura, pesquisa e cruzamento de dados e 

espaços de discussão sobre os documentos. 

responsável: Vítor Souza Lima Blotta 

telefone: (11) 3091-4067 

endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443  – Cidade Universitária – CEP 05508-020 

e-mail: ccex-eca@usp.br  

 

 

155. NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO   SISTEMATIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO 

DO ACERVO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL  

objetivo: Avançar nas ações de tratamento técnico do acervo, e enfatizar a disponibilização do 

mesmo para acessos remotos e no espaço do núcleo. 

responsável: Claudemir Edson Viana 

telefone: (11) 3091-4067 

endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443  – Cidade Universitária – CEP 05508-020 

e-mail: ccex-eca@usp.br   

 

156. O CURSO DE EXTENSÃO VIVÊNCIAS COM A ARTE PARA JOVENS E ADOLESCENTES 

DA ECA/USP E SEUS DESDOBRAMENTOS 
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objetivo: Oferecer aos participantes a vivência de experiências que propiciem o contato prazeroso 

com a arte e despertem o interesse pelo fazer artístico e a fruição estética, incentivando sua 

participação ativa e inventiva no meio sociocultural. 

responsável: Sumaya Mattar 

telefone: (11) 3091-4067 

endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443  – Cidade Universitária – CEP 05508-020 

e-mail: ccex-eca@usp.br   

 

157. OFICINA DE ARTE COMO ESPAÇO DE CRIAÇÃO E REFLEXÃO NA ESCOLA DE 

APLICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

objetivo: Formação de um espaço orientado e colaborativo no cotidiano escolar. Desse modo, o 

bolsista desenvolverá experiência prática em todas as etapas que envolvem o ensino-aprendizagem 

em arte com a supervisão dos professores de arte da Escola de Aplicação. 

responsável: Dália Rosenthal 

telefone: (11) 3091-4067 

endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443  – Cidade Universitária – CEP 05508-020 

e-mail: ccex-eca@usp.br   

 

158. PARTILHA DO SENSÍVEL E O CONTROLE DO REGIME DAS ARTES: CENSURA E 

INTERDIÇÃO NOS PROCESSOS TEATRAIS VETADOS (1932 - 1966)  

objetivo: Analisar textos de peças teatrais na conjuntura em que foram criados, interpretar o 

silenciamento da censura e estudar as repercussões havidas na mídia e no meio teatral durante esse 

período. Finalmente, pretendemos estudar esses textos, elaborarmos uma leitura dramática pública e 

aberta aos interessados com discussão sobre sua mensagem e conteúdo. Pretendemos também 

averiguar a importância que eles têm hoje e as razões para a sua parca presença nos palcos 

brasileiros. O presente projeto pretende que os bolsistas participem das diferentes etapas do projeto. 

responsável: Maria Cristina Castilho Costa 

telefone: (11) 3091-4067 

endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443  – Cidade Universitária – CEP 05508-020 

 e-mail: ccex-eca@usp.br   

 

          

159. PROJETO CRIATIVIDADE/BRINCANDO COM ARTE  
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objetivo: O curso tem por finalidade oferecer atividades artísticas plásticas, elaboradas a partir de 

cenas do universo infantil, procurando estimular a imaginação, sensibilidade e liberdade. Para atingir 

esse alvo, serão propostas técnicas básicas de desenho, pintura e modelagem. 

responsável: Elza Maria Ajzenberg 

telefone: (11) 3091-4067 

endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443  – Cidade Universitária – CEP 05508-020 

e-mail: ccex-eca@usp.br  

       

160. UM PROJETO DE HISTÓRIA DA ARTE PARA O ENSINO MÉDIO  

objetivo: Propor uma discussão acerca da pertinência de se discutir arte em um país que, 

historicamente, tomou a experiência artística como algo estrangeiro a sua formação cultural. Pretende, 

diante disso, engajar os(as) bolsistas em uma revisão profunda dos parâmetros por meio dos quais o 

desenvolvimento histórico da arte vem sendo narrado, tomando, como ponto de partida, o ponto de 

vista de uma situação historicamente periférica como a brasileira, para indagar, a partir daí, as 

possibilidades de se pensar a arte como local privilegiado dos embates culturais que se extravasam no 

presente. 

responsável: Carlos Eduardo Riccioppo Freitas 

telefone: (11) 3091-4067 

endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443  – Cidade Universitária – CEP 05508-020 

e-mail:ccex-eca@usp.br 

 

161. ROSA DOS VENTOS  

objetivo: entidade estudantil que organiza e viabiliza viagens e excursões de cunho educativo, que 

englobem abordagens associadas às questões ecológicas, sociais, culturais e históricas dos locais 

visitados 

site: www.facebook.com/rosadosventos.eca 

 

ESCOLA DE ENFERMAGEM – EE 

 

162. A SATISFAÇÃO DOS FAMILIARES DOS USUÁRIOS DE CENTROS DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL EM ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS  

objetivo: Mensurar a satisfação dos familiares com o CAPSad (Centro de Atenção Psicossocial em 

Álcool e outras Drogas). 

responsável: Marcia Aparecida Ferreira De Oliveira 

http://www.facebook.com/rosadosventos.eca
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telefone: (11) 3061-7531 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 05403-000 

e-mail:  ee@edu.usp.br 

 

163. AÇÕES DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM 

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS  

objetivo: Desenvolver ações de educação física com os usuários de um Centro de Atenção 

Psicossocial em Álcool e outras Drogas. 

responsável: Marcia Aparecida Ferreira De Oliveira 

telefone: (11) 3061-7531 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 05403-000 

e-mail:  ee@edu.usp.br 

 

164. AÇÕES DE SAÚDE MENTAL PARA MULHERES COM TRANSTORNO MENTAL COMUM 

NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE  

objetivo: Desenvolver ações de Saúde Mental para pessoas do sexo feminino em sofrimento 

emocional na AB (Atenção Básica ; Criar espaços educativos e de promoção à saúde de mulheres em 

sofrimento emocional no cenário da AB. 

responsável: Maria Do Perpétuo Socorro De Sousa Nóbrega 

telefone: (11) 3061-7531 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 05403-000 

e-mail:  ee@edu.usp.br 

 

 

165. ACOLHIMENTO DE USUÁRIOS EM CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM 

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  

objetivo: Mensurar em uma amostra de usuários de 12 CAPSad (Centro de Atenção Psicossocial em 

Álcool e outras Drogas) do município de São Paulo a satisfação com a qualidade de acolhimento dos 

profissionais, o respeito e a dignidade da equipe ao relacionar-se com o paciente, mediante coleta de 

dados com uso do segundo fator da Escala de Satisfação com o Serviço de Saúde Mental, além de 

verificar as variáveis associadas (BANDEIRA, 2012). 

responsável: Marcia Aparecida Ferreira De Oliveira 

telefone: (11) 3061-7531 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 05403-000 

mailto:ee@edu.usp.br
mailto:ee@edu.usp.br
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e-mail:  ee@edu.usp.br 

 

166. ADESÃO AO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM 

REGIÕES DO BRASIL  

objetivo: Implementar um instrumento que possibilite detectar elementos de vulnerabilidade na 

adesão ao tratamento da tuberculose, no âmbito da Atenção Primária à Saúde, em duas regiões do 

Brasil. Além disso, tem como objetivos específicos: 

1. Descrever o perfil epidemiológico de doentes com tuberculose, assistidos na atenção primária à 

saúde, nos municípios de São Paulo/SP e em Campina Grande/PB;  

2. Identificar a trajetória percorrida pelo doente, a partir do início dos sinais e sintomas até o momento 

do diagnóstico da tuberculose nos municípios em estudo;  

3. Identificar condições de vida, trabalho e saúde-doença dos doentes em tratamento nos municípios 

em estudo;  

4. Apontar as modalidades de tratamento e dificuldades dele decorrentes, em relação aos sujeitos do 

estudo;  

5. Identificar elementos de vulnerabilidade na adesão ao tratamento e verificar sua associação com o 

desfecho do tratamento. 

responsável: Maria Rita Bertolozzi  

telefone: (11) 3061-7531 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 05403-000 

e-mail:  ee@edu.usp.br 

 

167. ANÁLISE DA OCUPAÇÃO DOS LEITOS DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

EM ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS  

objetivo: Descrever o perfil de usuários admitidos em leito de acolhimento noturno neste período. 

responsável: Marcia Aparecida Ferreira De Oliveira  

telefone: (11) 3061-7531 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 05403-000 

e-mail: ee@edu.usp.br 

 

168. ANÁLISE DO ENSINO DE SAÚDE MENTAL VOLTADO AS NECESSIDADES DA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

objetivo: Descrever o perfil de usuários admitidos em leito de acolhimento noturno neste período, 

desde sua implantação até os dias atuais. 

mailto:ee@edu.usp.br
mailto:ee@edu.usp.br
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responsável: Maria Do Perpétuo Socorro De Sousa Nóbrega 

telefone: (11) 3061-7531 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 05403-000 

e-mail:  ee@edu.usp.br  

 

169. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE USUÁRIOS DE UM CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL EM ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS  

objetivo: Avaliar a qualidade de vida de usuários de um Centro de Atenção Psicossocial em álcool e 

outras drogas 

responsável: Marcia Aparecida Ferreira De Oliveira 

telefone: (11) 3061-7531 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 05403-000 

e-mail: ee@edu.usp.br 

 

 

 

 

170. AVALIAÇÃO DE ASPECTOS DE SAÚDE E ESTILO DE VIDA DE IDOSOS RESIDENTES 

NA VILA DIGNIDADE EM LIMEIRA - UM ESTUDO COMUNITÁRIO COMPARATIVO  

objetivo: Descrever aspectos da saúde e do estilo de vida dos idosos residentes na Vila Dignidade, 

no município de Limeira, e avaliar se estes idosos apresentam um envelhecimento bem-sucedido em 

relação aos idosos que vivem em outros arranjos na comunidade.  

Os objetivos específicos são: 

 - Identificar aspectos do envelhecimento bem-sucedido presentes na comunidade da Vila Dignidade 

em Limeira; 

- Avaliar a prática de atividade física dos idosos residentes na Vila Dignidade e comparar com os 

idosos da comunidade;  

- Avaliar a rede de apoio social dos idosos residentes na Vila Dignidade em Limeira e comparar com o 

apoio recebido pelos idosos da comunidade;  

- Pesquisar as condições gerais de saúde dos idosos residentes na Vila Dignidade, tais como 

prevalência de doenças crônicas, funcionalidade, cognição, fragilidade e compará-las às condições 

dos idosos da comunidade; 

responsável: Tabatta Renata Pereira De Brito 

telefone: (11) 3061-7531 
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endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 05403-000 

e-mail: ee@edu.usp.br   

 

171. BUSCA ATIVA DE USUÁRIOS DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM 

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

objetivo: Realizar a busca ativa de usuários de um Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e 

outras Drogas com a finalidade de implementar acolhimento efetivo nestes equipamentos bem como 

desenvolver projetos terapêuticos singulares. 

responsável: Marcia Aparecida Ferreira De Oliveira 

telefone: (11) 3061-7531 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 05403-000 

e-mail: ee@edu.usp.br   

 

 

172. CINEMA E SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

objetivo: levar para o cenário da Atenção Básica (AB) discussão sobre Saúde Mental; fornecer um 

espaço de socialização para os usuários de uma Unidade Básica de Saúde; oferecer espaço para 

discussão sobre a representação social acerca dos transtornos mentais e suas implicações no 

cotidiano das pessoas; sensibilizar profissionais de saúde sobre as demandas de sofrimento 

emocional na população atendida. 

responsável: Maria Do Perpétuo Socorro De Sousa Nóbrega 

telefone: (11) 3061-7531 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 05403-000 

e-mail: ee@edu.usp.br   

 

173. CUIDADO CENTRADO NO PACIENTE E NA FAMÍLIA NO ÂMBITO DE UM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO: LIMITES E POTENCIALIDADES  

objetivo: : Identificar as necessidades de modificações em políticas e práticas visando a inclusão de 

famílias nos diferentes serviços assistenciais de um hospital universitário, percebidas por profissionais 

de enfermagem. 

responsável: Margareth Angelo 

telefone: (11) 3061-7531 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 05403-000 

e-mail: ee@edu.usp.br    
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174. DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: REGIÃO 

OESTE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  

objetivo: Verificar a disponibilidade de recursos existentes na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 

em determinado território para oferta de cuidado em saúde mental. Analisar as fragilidades e 

dificuldades na Rede de Atenção Psicossocial para oferta de cuidado em saúde mental. 

responsável: Maria Do Perpétuo Socorro De Sousa Nóbrega 

telefone: (11) 3061-7531 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 05403-000 

e-mail: ee@edu.usp.br    

 

175. EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM CRIANÇAS EM INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

objetivo: 1) Desenvolver programa de atividades educativas na área da saúde com crianças em 

instituição de educação infantil (creche e pré-escola), com a finalidade de contribuir para sua formação 

e desenvolver competência e autonomia no campo da saúde.  

2) Aprimorar as competências dos estudantes de enfermagem no campo da educação em saúde, 

particularmente dirigida às crianças. 

responsável: Cecília Helena De Siqueira Sigaud Frizzo 

telefone: (11) 3061-7531 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 05403-000 

e-mail: ee@edu.usp.br 

 

176. FAMÍLIA E SAÚDE MENTAL EM ÁLBUM DE RETRATO  

objetivo: Propõe-se nesse projeto, a oferta de oficinas de fotografia. Na perspectiva de serem recurso 

para discutir as vivências, o convívio, o contexto e as particularidades de familiares (mães, pais, 

companheiros, irmãos, filhos, etc.) de usuários/indivíduos com transtorno mental, acompanhados nas 

instituições presentes na Rede de Atenção Psicossocial – RAPS, como os Centros de Atenção 

Psicossocial – CAPS, Unidades Básicas de Saúde – UBS, entre outros. 

responsável: Maria Do Perpétuo Socorro De Sousa Nóbrega 

telefone: (11) 3061-7531 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 05403-000 

e-mail: ee@edu.usp.br 

 

177. FORTALECIMENTO DA REDE BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE INFORMAÇÃO E 



                                                                 

                                                              

  
61 

DISPONIBILIZAÇÃO DA CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA (REDECE)  

objetivo: Atualização do site e outros espaços de mídia social com conteúdos técnicos sobre 

contracepção de emergência (CE) baseados nas mais recentes evidências; elaboração e 

disseminação de boletins informativos trimestrais; divulgação de estudos científicos e informações 

sobre contracepção de emergência, bem como difusão de experiências bem sucedidas entre gestores 

e tomadores de decisão, profissionais da área social, de educação e de saúde; promoção da inclusão 

da CE nas políticas públicas de planejamento familiar, de atendimento a jovens e adolescentes e a 

mulheres vítimas de violência sexual; estímulo às ações educativas que incluam o debate sobre a 

contracepção de emergência, assim como os demais métodos anticoncepcionais e a prevenção das 

DST/AIDS. 

responsável: Ana Luiza Vilela Borges 

telefone: (11) 3061-7531 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 05403-000 

e-mail: ee@edu.usp.br    

 

178. IDEAÇÃO SUICIDA EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS VINCULADOS AOS 

COLETIVOS LGBT DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)  

objetivo: Descrever a ideação suicida em estudantes universitários vinculados aos coletivos LGBT da 

Universidade de São Paulo. Identificar a relação existente entre as características sociodemográficas 

e a ideação suicida em estudantes universitários vinculados aos coletivos LGBT da Universidade de 

São Paulo. 

responsável: Divane De Vargas 

telefone: (11) 3061-7531 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 05403-000 

e-mail: ee@edu.usp.br   

 

179. MAPEAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGUIMENTO DE CRIANÇAS 

PREMATURAS, EM SÃO PAULO, BRASIL  

objetivo: Mapear e caracterizar os serviços de seguimento (follow-up) para crianças prematuras, no 

estado de São Paulo. 

responsável: Maria De La Ó Ramallo Verissimo 

telefone: (11) 3061-7531 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 05403-000 

e-mail: ee@edu.usp.br 
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180. MEDIDAS DE AVALIAÇÃO PROGRAMÁTICA E MONITORAMENTO DA FIDELIDADE  

DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA  JOVENS MÃES  

objetivo: avaliar os efeitos produzidos nas crianças , de um programa de visitação domiciliar para 

gestantes, que tem como foco a promoção do desenvolvimento saudável e prevenção da exposição 

ao estresse tóxico.  Projeto ainda tem como objetivos específicos:  

a) desenvolver a habilidade dos pais em identificar e suprir as necessidades dos seus filhos;  

b) desenvolver a habilidade dos pais em proporcionar um ambiente seguro e estimulante do ponto de 

vista emocional e cognitivo;  

c) promover a educação para a saúde: gestação normal e suas modificações, desenvolvimento fetal, 

importância da nutrição e atividade físico, fatores de risco para parto prematuro e baixo peso, 

comportamentos de risco, como uso de tabaco, drogas e álcool, importância do pré-natal, o parto, 

cuidado físico com o neonato e bebê, aleitamento, desenvolvimento infantil;  

d) intervir em situações de risco específico, como riscos ambientais e socioeconômicos, transtornos 

mentais maternos, violência domestica, prejuízos na relação mãe-bebê, desvio do desenvolvimento 

motor, cognitivo ou de linguagem;  

e) promover o planejamento familiar e auxiliar na melhora da auto-suficiência econômica: lidar com 

eventos adversos, planejar e executar tarefas, econômica familiar, programar a próxima gestação. 

responsável: Lislaine Aparecida Fracolli 

telefone: (11) 3061-7531 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 05403-000 

e-mail: ee@edu.usp.br  

 

181. MUDANÇA PERCEBIDA AO TRATAMENTO DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL EM ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO  

objetivo: Caracterizar a mudança percebida ao tratamento; e mensurar as variáveis clínicas 

associadas à mudança percebida dos usuários de Centros de Atenção Psicossocial do interior do 

Estado de São Paulo. 

responsável: Marcia Aparecida Ferreira De Oliveira 

telefone: (11) 3061-7531 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 05403-000 

e-mail: ee@edu.usp.br 

 

182. O CUIDADO PALIATIVO NO DOMICÍLIO E NO HOSPITAL SOB A ÓTICA DO PACIENTE 
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COM CÂNCER  

objetivo: Compreender como pacientes com câncer e os respectivos familiares percebem e vivenciam 

o cuidado paliativo no domicílio e no hospital. Além disso: 

 Descrever o perfil sócio demográfico dos participantes.  

 Identificar quais aspectos influenciam o bem estar do paciente com câncer no domicílio e no hospital. 

 Sistematizar as percepções do paciente quanto a preferência do ambiente de 

responsável: Sayuri Tanaka Maeda 

telefone: (11) 3061-7531 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 05403-000 

e-mail: ee@edu.usp.br 

 

183. OFICINA DE LEITURA COM DEPENDENTES QUÍMICOS  

objetivo: 1. Proporcionar oportunidades de aprendizado ao aluno no campo das substâncias 

psicoativas. 2. promover ações de prevenção primária, secundária e terciária ao uso indevido de 

drogas lícitas e ilícitas 3. Propiciar aos usuários do serviço, espaço de socialização e troca, para 

reflexão a respeito do atendimento de suas necessidades, angustia e expectativas. 

responsável: Divane De Vargas 

telefone: (11) 3061-7531 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 05403-000 

e-mail: ee@edu.usp.br 

    

184. OFICINAS DE PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO ENTRE OS 

TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  

objetivo:  

responsável: Patricia Campos Pavan Baptista 

telefone: (11) 3061-7531 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - 05403-000 

e-mail: ee@edu.usp.br   

 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE – EEFE 

 

185. APRENDER COM O CIRCO 

objetivo: Fomentar a aproximação das diferentes linguagens artísticas que o circo oferece com as 

discussões da Educação Física, complementando a formação acadêmica na área de artes e 

mailto:ee@edu.usp.br
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humanidades e ampliando o acesso da comunidade as ações, discussões e espaços da área. O 

objetivo maior da proposta é a realização de ações da cultura e extensão unificadas às propostas da 

graduação. No mais, tem se como objetivos específicos: 

- Possibilitar o diálogo entre macro áreas – Educação Física e Arte – derivando daí discussões sobre 

corpo e corporeidade com enfoque e sustentação na arte e ciências humanas, em especial 

antropologia, filosofia, e história.  

- Promover a integração de áreas afins, dentro da EEFE e comunidade USP de um modo geral;  

- Promover o debate dos alunos da EEFE-USP e comunidade a partir de práticas relacionadas à 

proposta;  

- Aproximar a comunidade do entorno da USP, já atendidas por projetos de estágio, das discussões 

pertinentes à Educação Física por meio do circo, bem como aproximar os alunos da EEFE com o 

público das comunidades do entorno por meio do diálogo com estes e da proposição de atividades 

culturais;  

- Facilitar o acesso de grupos da comunidade aos espaços da EEFE e a outros projetos que a 

faculdade disponibiliza para a comunidade.  

- Criar espaços e oportunidades para uma formação acadêmica ampliada dos alunos, aproximando 

debates acadêmicos de outras esferas da produção cultural;  

- Oferecer suporte para futuros projetos de pesquisa em torno das temáticas propostas. 

responsável: Soraia Chung Saura 

telefone: (11) 3091-3077 

endereço: Av. Professor Mello Moraes, 65 - Cidade Universitária, São Paulo - SP, 05508-030 

e-mail: eef@usp.br 

 

186. ATIVIDADE FÍSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: ELABORAÇÃO DE 

PROGRAMAS BASEADOS EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS  

objetivo: fornecer conhecimentos teórico e práticos aos alunos da graduação em Educação Física a 

fim de capacitá-los para a elaboração de programas de atividade física específicos para as pessoas 

com deficiência física (de natureza neurológica ou ortopédica), intelectual e sensorial. O projeto visa, 

também, proporcionar ao aluno conhecer as possibilidades de atuação prática na área de Educação 

Física Adaptada, finalizando o projeto com uma relação de locais de atuação de profissionais na área 

no Estado de São Paulo, a fim de estruturar campo para a realização de visitas técnicas aos alunos de 

graduação. 

responsável: Camila Torriani Pasin 

telefone: (11) 3091-3077 

javascript:void(0)
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endereço: Av. Professor Mello Moraes, 65 - Cidade Universitária, São Paulo - SP, 05508-030 

e-mail: eef@usp.br      

   

187. ENSINO DE FUTSAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

objetivo: 1. Oferecer a população de adultos com Deficiência Intelectual oportunidade para prática 

esportiva (esporte participação) orientada.  

2. Complementar a formação de graduando do curso de Educação Física e Esporte da USP no campo 

da Educação Física Adaptada  

3. Aprimoramento de modelo pedagógico para o ensino de esportes coletivos para pessoas com 

deficiência intelectual 

responsável: Luiz Eduardo Pinto Basto Tourinho Dantas 

telefone: (11) 3091-3077 

endereço: Av. Professor Mello Moraes, 65 - Cidade Universitária, São Paulo - SP, 05508-030 

e-mail:  eef@usp.br 

 

188. SAÚDE E BEM-ESTAR NA OBESIDADE: FAZENDO ATIVIDADE FÍSICA E SE 

RELACIONANDO COM A ALIMENTAÇÃO  

objetivo: O projeto tem como foco central a promoção da saúde e qualidade de vida a indivíduos com 

sobrepeso e obesidade, por meio de um programa de treinamento físico aliado a um 

acompanhamento nutricional personalizado. Com base nos conhecimentos adquiridos ao longo do 

projeto, espera-se que o participante possa seguir um estilo de vida saudável, pautado na prática 

regular de atividade física e no consumo alimentar adequado. 

responsável: Antonio Herbert Lancha Junior 

telefone:  (11) 3091-3077 

endereço: Av. Professor Mello Moraes, 65 - Cidade Universitária, São Paulo - SP, 05508-030 

e-mail: eef@usp.br  

 

189. PROJETO EXERCÍCIO E CORAÇÃO 

objetivo: fornecer a seus usuários orientações adequadas e individualizadas para uma prática de 

atividade física segura e eficiente para a melhora e manutenção da saúde. O projeto atua de forma 

contínua no Parque Dr. Fernando Costa e também desenvolve ações pontuais em campanhas de 

saúde pública. 

responsável: Cláudia Lúcia de Moraes Forjaz 

telefone: (11) 3091-8730 

mailto:eef@usp.br
javascript:void(0)
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e-mail: cforjaz@usp.br  

 

 

190. SAÚDE E BEM-ESTAR NA OBESIDADE: UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR 

objetivo: orientar a prática de atividade física e a ingestão alimentar para mulheres obesas ou com 

sobrepeso. 

telefone: (11) 3091-3182 

 

191. EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ADULTOS COM COMPROMETIMENTO NEUROLÓGICO: 

REABILITAÇÃO  

objetivo: desenvolver as capacidades aeróbicas, força muscular, coordenação motora e flexibilidade, 

bem como as habilidades motoras presentes nas atividades funcionais e diárias da população-alvo, 

visando à melhoria da qualidade de vida e da saúde dos participantes. 

responsável: Camila Torriani Pasin 

telefone: (11) 3091-3135 

e-mail: camipasin@usp.br  

 

192. APRENDENDO A NADAR 

objetivo: promove o aprendizado da natação desde a iniciação até o aperfeiçoamento dos quatro 

estilos, além de noções de polo aquático, saltos ornamentais, nado sincronizado e mergulho. Visa 

desenvolver competências motoras, afetivo-sociais e cognitivas no meio líquido. 

telefone: (11) 3091-3182 

 

193. ENSINO DE FUTSAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL  

objetivo: oferecer oportunidade para a prática e aprimoramento do desempenho das pessoas com DI 

e verificar os efeitos de um programa de ensino de futsal para jovens e adultos com DI, delineado 

dentro de uma perspectiva de ensino/aprendizagem das ações de jogo (tática), sobre o desempenho 

em situação de jogo formal. 

responsável: Luiz Eduardo Pinto Basto Tourinho Dantas 

telefone: (11) 3091-3173 

e-mail: ldantas@usp.br 

 

194. EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ASMÁTICOS: CRIANÇAS 

objetivo: melhorar do condicionamento físico e qualidade de vida do asmático, abordando atividades 

mailto:cforjaz@usp.br
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físicas e natação. 

telefone: (11) 3091-3182 

 

195. EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ASMÁTICOS: ADULTOS 

objetivo: melhorar o condicionamento físico e qualidade de vida do asmático, abordando atividades 

físicas e natação. 

telefone: (11) 3091-3182 

 

196. NATAÇÃO INCLUSIVA 

objetivo: desenvolver atividades na piscina voltadas às pessoas com deficiências motoras 

(ortopédicas ou neurológicas), visuais ou auditivas, incentivando a participação de seus 

acompanhantes e/ou familiares. 

responsável: Elisabeth de Mattos 

telefone: (11) 3091-2212 

e-mail: bethmattos@usp.br 

 

197. EDUCAÇÃO FÍSICA PARA IDOSOS 

objetivo: aprimoramento e manutenção das capacidades, motoras e funcionais de idosos 

telefone: (11) 3091-3182 

 

ESCOLA POLITÉCNICA – POLI 

 

198. 15A. FEIRA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS E ENGENHARIA  FEBRACE 2017  

objetivo: O principal objetivo da FEBRACE é provocar a sociedade brasileira para a promoção de 

uma educação transformadora nas escolas, por meio do desenvolvimento de atividades de 

aprendizagem significativas, utilizando o método científico ou de engenharia, com conexão com as 

realidades e com os potenciais locais, e do estímulo à criação de espaços e atividades para que estes 

potenciais se desenvolvam, para que sejam mostrados e valorizados e para que se multipliquem. 

Nesse contexto, o objetivo inicial é que os bolsistas, cada um a partir de seu campo de formação, 

participem das diversas partes do projeto, atuando nas seguintes atividades: 1. Relacionamento com 

empreendedores sociais, parceiros e público externo; captação de patrocínio; participação no 

planejamento e execução das diferentes fases do evento; 2. Assessoria de imprensa; divulgação da 

FEBRACE para os variados meios de comunicação; organização do clipping; agendamento de 

entrevistas; apoio na produção de textos de disseminação científica e tecnológica associados aos 
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projetos da FEBRACE; 3. Revisão de textos, apoio na organização, cadastro e digitalização de 

documentação produzidos pela FEBRACE e dos projetos enviados ao evento; 4. Produção de material 

educativo de divulgação científica e de capacitação de alunos e professores para construção de 

projetos científicos. 

responsável: Roseli de Deus Lopes  

telefone: (11) 3091-5782 

endereço: Av. Prof. Almeida Prado, Trav. 2, 128, Cidade Universitária, São Paulo/SP  

site: http://febrace.org.br/inspiradores/pdf/FEBRACE_14anos.pdf 

http://febrace.org.br/inspiradores 

 

199. DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE APOIO À AVALIAÇÃO E 

PRESCRIÇÃO DE SISTEMA DE ADEQUAÇÃO POSTURAL PARA USUÁRIOS DE CADEIRA DE 

RODAS   ANO II  

objetivo: Dar continuidade (ano II) à realização de pesquisa tecnológica, associada a um projeto de 

pesquisa científica de doutorado em andamento, com foco no desenvolvimento de uma plataforma 

eletrônica que apoie e favoreça a avaliação para prescrição de soluções de “seating” para cadeiras de 

rodas 

responsável: Roseli de Deus Lopes                  

telefone: (11) 3091-5782 

endereço: Avenida Prof. Luciano Gualberto, travessa 3, Nº 380 – 1º andar, Edifício Engenheiro Mário 

Covas Junior CEP 05508-010 - São Paulo – SP 

 

200. DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA EMBARCADO PARA RECONHECIMENTO DE 

MOVIMENTOS HUMANOS  

objetivo: Desenvolver um sistema embarcado, portátil e não intrusivo, composto por um acelerômetro 

e plataforma Raspberry PI para capturar e armazenar os dados, e aplicar software de reconhecimento 

de movimentos utilizando-se ferramentas de inteligência computacional. Os movimentos serão 

capturados pelo acelerômetro e seus sinais deverão ser enviados via comunicação sem fio para a 

plataforma embarcada, que atuará no processamento e armazenamento dos dados, além de enviar as 

informações para um supervisor local. O reconhecimento dos movimentos será avaliado em função do 

desempenho de diferentes algoritmos de reconhecimento de padrões baseados em treinamento 

supervisionado. 

responsável: Francisco Javier Ramírez Fernandez                  

telefone: (11) 3091-5782 

http://febrace.org.br/inspiradores/pdf/FEBRACE_14anos.pdf
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endereço: Avenida Prof. Luciano Gualberto, travessa 3, Nº 380 – 1º andar, Edifício Engenheiro Mário 

Covas Junior CEP 05508-010 - São Paulo – SP 

 

201. ECONOMIA SOLIDÁRIA, AGROECOLOGIA E JUVENTUDE RURAL: FORTALECIMENTO 

DA PRODUÇÃO COOPERATIVISTA DA JUVENTUDE ASSENTADA NA RMSP  

objetivo: A formação dos bolsistas sobre os princípios da Economia Solidária através da participação 

nos espaços formativos da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade de 

São Paulo (ITCPUSP); 

● Dar seguimento ao trabalho que a ITCPUSP já realizou nesses assentamentos com a juventude; 

● Sistematizar do processo de produção cooperada dos jovens de assentamentos nos âmbitos do 

planejamento da produção e formação de um grupo de trabalho  que tem o potencial de vender sua 

produção junto à cooperativa do assentamento  , como uma estratégia de permanência no campo e 

de reprodução do campesinato;  

● Auxilio na Formação de uma Rede solidária de produção e consumo de alimentos orgânicos, 

integrando os produtores do cinturão verde da região metropolitana de São Paulo com os Grupos de 

Consumo Responsável;  

● Fomento à economia solidária e geração de renda como estratégia de permanência do jovem no 

campo. 

responsável: Reinaldo Pacheco da Costa                  

telefone: (11) 3091-4400 / (11) 3091-5828 

endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 257 - Travessa 4, Bloco 28 

Cidade Universitária, Butantã - São Paulo, SP 

e-mail: itcp@usp.br 

site: http://www.itcp.usp.br/ 

 

202. ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UM VEÍCULO ELÉTRICO DESTINADO A 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DE MOBILIDADE  

objetivo: Desenvolver um veículo elétrico para transporte de pessoas cadeirantes[1,2] pelas ciclovias 

da cidade de São Paulo, e que também possa ser usado em ambientes internos (Escola Politécnica, 

aeroportos, shopping centers, etc). 

responsável: Ronaldo Domingues Mansano                  

telefone: (11) 3091-5782 

endereço: Avenida Prof. Luciano Gualberto, travessa 3, Nº 380 – 1º andar, Edifício Engenheiro Mário 

Covas Junior CEP 05508-010 - São Paulo – SP  

mailto:itcp@usp.br
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203. GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) NO 

MUNICÍPIO DE SANTOS, BRASIL  

objetivo: O objetivo do trabalho a ser realizado neste projeto de iniciação científica é analisar, as 

origens das particularidades da cidade de Santos quanto à gestão e à correta destinação dos resíduos 

de RCD. Para tanto, deve-se analisar o viés histórico do município e também o sociocultural de sua 

população, evidenciando a situação atual da cidade e os impactos provocados nesse cenário. 

responsável: Carina Ulsen                  

telefone: (11) 3091-5782 

endereço: Avenida Prof. Luciano Gualberto, travessa 3, Nº 380 – 1º andar, Edifício Engenheiro Mário 

Covas Junior CEP 05508-010 - São Paulo – SP 

 

204. O RIACHO DO IPIRANGA: ÍCONE PARA A DESPOLUIÇÃO DOS RIOS DE SÃO PAULO 

objetivo: Construir um SIG (Sistema de Informações Geográficas), profissional e didático, voltado 

para o estudo de problemas ambientais, em concreto para o estudo da poluição de rios. Incluindo os 

aspectos históricos desse riacho no bairro do Ipiranga: suas retificações e canalizações, o trajeto de D. 

Pedro I na histórica jornada e sua representação iconográfica, do Quadro de Pedro Américo até às 

fotografias dos inícios do século XX. 

responsável: Jorge Pimentel Cintra                  

telefone: (11) 3091-5782 

endereço: Avenida Prof. Luciano Gualberto, travessa 3, Nº 380 – 1º andar, Edifício Engenheiro Mário 

Covas Junior CEP 05508-010 - São Paulo – SP  

 

205. SANEAMENTO ECOLÓGICO - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA POPULAR  

Objetivo: O principal objetivo do projeto é implantar tecnologias sociais para o saneamento ecológico 

que possam envolver e conscientizar a comunidade da importância do saneamento rural, de maneira 

que a população do Assentamento D. Pedro Casaldáglia possa replicar o sistema de tratamento do 

esgoto doméstico evitando a contaminação do solo e da água. 

responsável: Arisvaldo Vieira Mello Júnior                          

telefone: (11) 3091-5782 

endereço: Avenida Prof. Luciano Gualberto, travessa 3, Nº 380 – 1º andar, Edifício Engenheiro Mário 

Covas Junior CEP 05508-010 - São Paulo – SP 

 

206. ESCRITÓRIO PILOTO  
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objetivo: laboratório interdisciplinar de projetos de Extensão Universitária de cunho socioambiental, 

em conjunto com a sociedade de baixa renda 

site: : http://escritoriopiloto.org 

 

207. CURSINHO POPULAR DA POLI  

objetivo: cursinho popular pré-vestibular 

telefone: (11) 3091-5777 

endereço: Av. Prof. Almeida Prado, travessa 2, 128 - prédio do Biênio, térreo, sala CT-09, Cidade 

Universitária, São Paulo/SP 

e-mail: cursinho@gremio.poli.usp.br 

site: : http://cursinhodogremiodapoli.blogspot.com.br/ | www.facebook.com/pages/Cursinho-da-Poli-

USP/251168281606373?fref=ts 

 

208. POLIGLOTA  

objetivo: ensino de idiomas que prima pela qualidade e pelo preço acessível 

telefone: (11) 3091 6080 | 3091 6081 

endereço: Av. Prof. Almeida Prado, Trav. 2, 128 prédio do Biênio, térreo, sala CT-09, Cidade 

Universitária, São Paulo/SP 

e-mail: contato@poliglotaidiomas.com 

site: http://poliglotaidiomas.com 

 

209. POLI SOCIAL 

objetivo: instituição sem fins lucrativos, formadas por alunos da Escola Politécnica da USP, voltada 

para ações sociais  

endereço: Av. Prof. Almeida Prado, Trav. 2, 128, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

e-mail: contato.polisocial@gmail.com 

site: http://www.grupopolisocial.com |  Facebook: facebook.com/grupopolisocial 

 

210. POLI CIDADÃ  

objetivo: estimular o desenvolvimento de atividades de caráter social 

telefone: (11) 3091-0615 

endereço: Endereço: Av. Prof. Almeida Prado, Trav. 2, 128, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

e-mail: secpolicidada@usp.br 

site: http://www.policidada.poli.usp.br | facebook.com/PoliCidada.USP 

http://escritoriopiloto.org/
mailto:cursinho@gremio.poli.usp.br
mailto:cursinho@gremio.poli.usp.br
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http://www.facebook.com/pages/Cursinho-da-Poli-USP/251168281606373?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Cursinho-da-Poli-USP/251168281606373?fref=ts
mailto:contato@poliglotaidiomas.com
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211. MATEMÁTICA EM MOVIMENTO  

objetivo: curso gratuito de matemática para estudantes de escola pública 

e-mail: contato@matematicaemmovimento.com.br 

site: www.matmov.com.br | https://www.facebook.com/matmov 

 

212. PROJETO ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

objetivo: assessoria técnica às pessoas e comunidades carentes 

e-mail: contato@escritoriopiloto.org 

site: http://escritoriopiloto.org/projeto/assistencia-tecnica 

 

213. POLIGNU – GRUPO DE ESTUDOS DE SOFTWARE LIVRE DA POLI-USP. 

objetivo: grupo dedicado à difusão, debate, formação e desenvolvimento de software livre, dados 

públicos abertos, transparência pública e discussões de gênero nos meios tecnológicos 

e-mail: contato@polignu.org 

site: http://polignu.org | https://www.facebook.com/PoliGNU 

  

214. PoliGen  

objetivo: grupo de estudos sobre diversidade sexual e gênero 

site: : http://poligen.polignu.org/ |  https://www.facebook.com/poligenUSP 

 

215. APÊ 

objetivo: estudos e debates sobre mobilidade urbana  

e-mail: apemobilidade@gmail.com 

site: https://www.facebook.com/apemobilidade 

 

216. DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA CLAWS 

objetivo: ferramenta Colaborativa de Leitura e Ajuda na Web para Surdos 

responsável: Profa. Dra. Lucia Vilela Leite Filgueiras  

site: http://ferramenta-claws.blogspot.com.br 

 

217. POLI USP RECICLA  

objetivo: dedicado a promover a gestão sustentável dos resíduos dentro da Escola Politécnica  

responsável: José Carlos Mierzwa 

http://polignu.org/
https://www.facebook.com/PoliGNU
http://poligen.polignu.org/
mailto:apemobilidade@gmail.com
mailto:apemobilidade@gmail.com
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telefone: (11) 3091-5517 

endereço: Av. Prof. Almeida Prado, trav. 2 nº 83, Sala do Laboratório de Sistemas Prediais Cidade 

Universitária, São Paulo/SP 

e-mail: poli.usp.recicla@poli.usp.br 

 

218. Politécnicas (R)existem 

objetivo: Denunciar para a universidade, e expor, quando possível, os atos covardes e opressores 

que presenciados em uma universidade considerada de excelência. Além disso, o grupo também 

procura ajudar qualquer menina que precise de apoio, auxiliando com o contato com a POLI USP, e 

oferecendo o suporte necessário com questões relacionadas a desigualdade dos gênero. 

facebook: https://www.facebook.com/pg/politecnicas.r.existem/ 

endereço:  Avenida Professor Luciano Gualberto, Travessa 3, 380 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-

010 

telefone: (11) 3091-5779 

 

219. Frente PoliPride 

objetivo: Coletivo LBGT de alunos da Poli 

facebook: https://www.facebook.com/polipride/ 

endereço: Av. Prof. Luciano Gualberto, 380 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-010 

 

220. Poli Negra 

objetivo: Coletivo negro da Escola Politécnica da Usp. 

site: https://www.facebook.com/PoliNegra 

endereço: Av. Prof. Luciano Gualberto, 380 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-010 

 

*********HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – HU********* 

 

221. ENVELHECIMENTO ATIVO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO: DANÇA SÊNIOR 

objetivo: Colaborar com a promoção do bem-estar e melhorar a qualidade de vida das pessoas 

idosas. 

responsável: Beatriz Aparecida Ozello Gutierrez                          

telefone: (11) 3091-9200 

endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-000 

mailto:poli.usp.recicla@poli.usp.br
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222. ENVELHECIMENTO ATIVO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: IDOSOS NA 

INFORMÁTICA  

objetivo: Continuar favorecendo o pilar da educação continuada do programa de Envelhecimento 

Ativo por meio da inclusão digital. 

responsável: Beatriz Aparecida Ozello Gutierrez                          

telefone: (11) 3091-9200 

endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-000 

 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO – FAU 

 

223. COLETIVO FEMINISTA DA FAU 

objetivo: coletivo feminista 

site: https://www.facebook.com/feminismonafau/?fref=ts 

  

224. DESIGN PARA TODOS: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DESIGN CENTRADO NO 

USUÁRIO PARA PESSOAS PORTADORAS DE MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS ATENDIDAS PELA 

AHIMSA 

objetivo: O presente projeto tem por objetivo dar continuidade ao trabalho desenvolvido desde 2014 

na instituição, formalizado em bolsa do Aprender com Cultura e Extensão em 2015, para ampliar a 

participação dos alunos dos cursos de Design e Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

e dos alunos do curso de Têxtil e Moda da EACH em atividades de alcance social, permitindo maior 

aproximação destes com usuários que necessitam de cuidados e de uma abordagem especial de 

projeto.  

responsável: Prof. Dra. Denise Dantas 

email: cceufau@usp.br 

telefone: (11) 3091 5085    

endereço:  Rua do Lago, 876 - São Paulo - SP  

 

225. INTEGRAÇÃO DE DADOS ESPACIAIS DOS MUNICÍPIOS DA RMSP PARA SUPORTE AO 

PLANEJAMENTO E EMBASAMENTO DE POLÍTICAS E AÇÕES PÚBLICAS 

objetivo: Coleta e tratamento, em especial, o georreferenciamento de dados de municípios da Região 

Metropolitana de São Paulo - RMSP, de interesse de estudos urbanos e regionais. Os dados de cada 

município serão integrados numa base digital geográfica, que, além de reverter ao município poderá 

https://www.facebook.com/feminismonafau/?fref=ts
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embasar estudos, políticas e ações para toda a Região. Podem, por exemplo, serem utilizados em 

modelos de simulação do impacto de políticas públicas no desenvolvimento da RMSP, a semelhança 

dos mais recentes estudos conduzidos no Reino Unido (ReVISIONS, coordenados pelo Prof. Marcial 

Echenique, do The Martin Centre for Architectural and Urban Studies, da Universidade de Cambridge) 

(ECHENIQUE et al., 2013, GIACAGLIA, 2012, 2015) 

responsável: Marcelo Eduardo Giacaglia 

email: cceufau@usp.br 

telefone: (11) 3091 5085    

endereço: Rua do Lago, 876 - São Paulo - SP  

 

226. MATERIAIS PARA PROJETOS EM DESIGN E ARQUITETURA: PROSPECÇÃO; 

CATALOGAÇÃO; ACESSO E DIVULGAÇÃO DE DADOS DA UNIVERSIDADE PARA A 

COMUNIDADE 

objetivo: Este projeto faz parte das atividades do Laboratório de Design do Produto e do Ambiente 

Construído da FAUUSP, em parceria internacional desde 2013 com a Prof.ª Barbara Del Curto, do 

Politecnico di Milano, para a estruturação do acervo de materiais para o design e arquitetura - 

Materialize. Visa constituir um acervo de materiais para a seleção e a utilização adequada em projetos 

nas áreas em questão, considerando como estratégico o conhecimento e a aplicação destas 

informações pelos profissionais e agentes da comunidade que trabalham na indústria criativa no país. 

responsável: Cibele Haddad Taralli  

email: cceufau@usp.br 

telefone: (11) 3091 5085    

endereço:  Rua do Lago, 876 - São Paulo - SP   

 

227. OBSERVA SP: POTENCIALIZAR A PAUTA DO DIREITO À CIDADE NA POLÍTICA 

URBANA DE SÃO PAULO ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO  

Objetivo: O projeto mais amplo de pesquisa do qual este projeto de extensão faz parte pretende 

fortalecer as articulações e redes da sociedade civil envolvidas no debate sobre o urbano em São 

Paulo. Para isso, estrutura-se com base em uma estratégia de comunicação com os cidadãos, em 

linguagem acessível ao público não especializado, para a qual o blog observaSP, as redes sociais e a 

newsletter mensal têm um papel central como disseminadores do conteúdo de pesquisa produzido e 

das articulações construídas com os demais grupos da sociedade civil. Outra estratégia envolve 

pensar ferramentas que estruturem a articulação da rede de pesquisadores do projeto, que envolve 

universidades do Rio de Janeiro, Fortaleza e Belo Horizonte, de forma cooperada e com troca de 
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metodologias.  

responsável: Paula Freire Santoro 

email: cceufau@usp.br 

telefone: (11) 3091 5085    

endereço:  Rua do Lago, 876 - São Paulo - SP  

 

228. GT DE PERMANÊNCIA - FAU 

objetivo: grupo de trabalho de permanência estudantil 

site:  https://www.facebook.com/permanenciafau 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS – FCF 

 

229. FITOFARMACOVIGILÂNCIA: USO RACIONAL DE PLANTAS MEDICINAS (PM) E 

FITOTERÁPICOS PELOS USUÁRIOS DA UBS/SUS E IMPLANTAÇÃO DE COLEÇÃO DE VIVA DE 

PM  

objetivo: estimular a inclusão e o uso de formas farmacêuticas contendo plantas medicinais. 

responsável: Edna T. Myiake Kato 

telefone: (11) 30913658  

endereço: Av. Professor Lineu Prestes, 580 , Cidade Universitária, São Paulo/SP 

email: myiake@usp.br  

 

 

230. DIVULGANDO CIÊNCIA COM ANIMAÇÃO 

objetivo: treinar alunos na transmissão do conhecimento científico de uma forma acessível, rápida e 

divertida.  

responsável: Helder Takashi Imoto Nakaya  

telefone: (11) 3091-3636  

endereço: Av. Professor Lineu Prestes, 580 , Cidade Universitária, São Paulo/SP  

email:hnakaya@usp.br  

site: https://www.facebook.com/cienciacomanimacao 

 

231. VERIFICAÇÃO DO USO DE DROGAS NO AMBIENTE DE TRABALHO NO BRASIL  

objetivo: realizar análises toxicológicas para empresas conveniadas que adotam programas de 

prevenção e controle do uso de drogas no ambiente de trabalho 

https://www.facebook.com/permanenciafau
mailto:myiake@usp.br
mailto:hnakaya@usp.br
https://www.facebook.com/cienciacomanimacao
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responsável: Maurício Yonamine  

telefone: (11) 3091-1503  

endereço: Av. Professor Lineu Prestes, 580 , Cidade Universitária, São Paulo/SP 

email: yonamine@usp.br  

site: www.latusp.com.br 

 

232. EQUIPES MULTIDISCIPLINARES COMO INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO PARA A 

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE  

objetivo: promover a integração de estudantes de vários cursos da área da saúde em equipe 

multidisciplinar, possibilitando a reflexão sobre as formas de aprender a partir desta experiência 

responsável: Ligia Ferreira Gomes  

telefone: (11) 3091-3638  

endereço: Av. Professor Lineu Prestes, 580 , Cidade Universitária, São Paulo/SP 

email: ifgomes@usp.br 

 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE – FEA 

 

233. PESC – Programa de Extensão de Serviços à Comunidade  

O Programa de Extensão de Serviços à Comunidade (PESC) é um programa de voluntariado 

Universitário da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São 

Paulo, criado em 2001 e destinado aos alunos dos cursos de graduação dos Três Departamentos. 

O Programa tem como principais objetivos propiciar oportunidades para os alunos compartilharem 

com a sociedade os conhecimentos adquiridos, e desenvolver nos alunos a visão estratégica e 

empreendedora para a atuação social. Coordenação: Prof. Dr. Carlos Alberto Pereira, Coordenador 

Geral; Profs. Drs. David Daniel Turchick Rubin e Guilherme de Farias Shiraishi, Coordenadores 

Adjuntos.  

telefone: (11) 3091-9094 – (11) 30915872  

site: http://www.pesc.fea.usp.br  

Endereço: Av. Luciano Gualberto, 908 - FEA-5, sala 209 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-010 

 

234. PESC   PROGRAMA DE EXTENSÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE 

objetivo: Os principais objetivos do PESC são: contribuir para a formação acadêmica e profissional 

dos estudantes e graduação, por meio do seu envolvimento em projetos sociais, permitindo que 

apliquem e compartilhem com a sociedade o conhecimento adquirido na universidade e desenvolvam 

http://www.pesc.fea.usp.br/
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uma visão estratégica e empreendedora para uma atuação social mais efetiva; contribuir para o 

desenvolvimento, a sustentabilidade e a capacitação das organizações e comunidades atendidas por 

meio dos projetos implementados; consolidar a imagem de responsabilidade social da FEA e da 

comunidade USP, por meio de resultados concretos que beneficiem entidades que realizam projetos 

de grande relevância e impacto social. 

responsável: Carlos Alberto Pereira 

email: cpqcexfea@usp.br 

telefone: (11) 3091-5872 

endereço:  Av. Luciano Gualberto, 908 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-010 

 

235. ECONOTEEN 

objetivo:  O Projeto ECONOTEEN é uma iniciativa do Departamento de Economia da FEA-USP que 

tem buscado, ao longo dos anos, criar canais de comunicação com a sociedade, visando superar os 

muros da Universidade e diminuir a distância entre o ensino de economia e as pessoas que a 

constroem e a vivenciam. Mais especificamente, seu objetivo é apresentar o pensamento econômico 

aos alunos do Ensino Médio, estimular o estudante a pensar sobre os problemas de natureza 

econômica, colocá-lo em contato com os assuntos abordados pelos economistas, dar-lhe informações 

sobre a graduação em Economia e mostrar a esse estudante os caminhos que o profissional da área 

pode seguir. Contudo, os objetivos vão além, pois se no nível universitário, o ensino de Economia 

(assim como os demais cursos de Ensino Superior) é claramente restritivo, já que costumam ingressar 

nas instituições mais importantes principalmente alunos advindos de escolas particulares, o Projeto 

ECONOTEEN visa superar essas barreiras e inserir no mundo do pensamento econômico, também os 

alunos da escola pública. 

site: http://www.econoteen.fea.usp.br,https://www.facebook.com/econoteen 

email :  econoteen@usp.br ou premioeconoteen@gmail.com 

Endereço: Av. Luciano Gualberto, 908 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-010 

 

236. FEA SOCIAL  

objetivo: cursinho Pré-Vestibular.  

site: https://www.facebook.com/feasocial, http://feasocial.org  

e-mail: contato@feasocial.org 

Endereço: Av. Luciano Gualberto, 908 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-010 

 

237. FEA SOCIETY  

http://www.econoteen.fea.usp.br/
https://www.facebook.com/econoteen
mailto:econoteen@usp.br
mailto:premioeconoteen@gmail.com
https://www.facebook.com/feasocial
http://feasocial.org/
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objetivo: coletivo auto-organizado de militantes LGBTT.  

site: https://www.facebook.com/TheFeaSociety 

Endereço: Av. Luciano Gualberto, 908 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-010 

 

 

238. HISTÉRICAS  

objetivo: coletivo Feminista discente.  

site: www.facebook.com/coletivohistericas 

Endereço: Av. Luciano Gualberto, 908 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-010 

 

239. GENERA  

objetivo: grupo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero e Raça da FEA.   

site: https://www.facebook.com/generaUSP 

Endereço: Av. Luciano Gualberto, 908 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-010 

 

240. DESENVOLVIMENTO DE UM CURSO DE EMPREENDEDORISMO QUE POSSA SER 

ACESSADO LIVREMENTE NO SITE DO GRUPO DE PESQUISA  

objetivo: curso de livre acesso a alunos de graduação e de pós-graduação em empreendedorismo. 

endereço: Av. Prof. Luciano Gualberto, 908 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-010 

 

241. Coletivo Carolina Maria de Jesus 

objetivo: Coletivo composto por negras e negros da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo. 

site: https://www.facebook.com/coletivonegrodafea 

endereço: Av. Luciano Gualberto, 908 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-010 

 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FE 

 

242. PROJETO CRIANÇAS DO CRUSP  

objetivo: projeto de educação não-formal que visa o desenvolvimento de atividades lúdicas com 

crianças moradoras do Conjunto Residencial da USP  

responsável: Patrícia Dias Prado  

telefone: (11) 3091-3099  

endereço: Av. da Universidade, 308, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

https://www.facebook.com/TheFeaSociety
https://www.facebook.com/generaUSP
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email: patprado@usp.br  

 

243. BIBLIOTECA... O PRAZER DA LEITURA E DA DESCOBERTA  

objetivo: oferecer aos alunos do ensino fundamental II e ensino médio um trabalho diferenciado de 

incentivo à leitura, no ambiente da biblioteca escolar, que estimule a imaginação e desenvolva 

habilidades como percepção, leitura, escrita e concentração. Também contribui para a formação 

pedagógica dos bolsistas, desenvolvendo atividades práticas na área de educação 

responsável: Karina Soledad Maldonado Molina Pagnez  

endereço: Av. da Universidade, 308, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

email: kpagnez@usp.br 

             

 

244. A DIMENSÃO EDUCATIVA DA LUTA PELA MORADIA: DESIGUALDADE E DIREITOS 

SOCIAIS EM QUESTÃO  

objetivo: O objetivo central desse projeto de extensão é criar as condições para apresentar e colocar 

em debate (i) o conhecimento produzido na universidade a respeito das desigualdades de 

oportunidade, de acesso e de resultados que perpassam a sociedade brasileira em diferentes 

dimensões (sistema escolar, mercado de trabalho, direito à moradia, à cultura e às manifestações 

artísticas, por exemplo), (ii) as reflexões sobre direitos civis, sociais e políticos, com ênfase sobre o 

direito à moradia. 

responsável: Kimi Aparecida Tomizaki 

telefone: (11) 3091- 3574 

endereço: Av. da Universidade, 308 - Cep.: 05508-040 - Cidade Universitária - São Paulo/SP  

           

245. ATIVIDADES DE CULTURA E EXTENSÃO NO SETOR EDUCATIVO DO MUSEU DA 

EDUCAÇÃO E DO BRINQUEDO 

objetivo: O projeto Atividades de cultura e extensão no Setor Educativo do Museu da Educação e do 

Brinquedo tem como principal objetivo a realização de pesquisas e extensão nessa área, voltando-se 

para a educação em museu do brinquedo envolvendo a especificidade desse museu: o recebimento 

de escolas públicas e privadas com alunos e crianças de todas as faixas etárias, dedicando-se a algo 

ainda pouco estudado em museus, aquelas com até seis anos de idade. 

responsável: Marcia Aparecida Gobbi 

telefone: (11) 3091- 3574 

endereço: Av. da Universidade, 308 - Cep.: 05508-040 - Cidade Universitária - São Paulo/SP                    

mailto:patprado@usp.br
mailto:kpagnez@usp.br
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246. GÊNERO, RAÇA E INTERSECCIONALIDADE NA ECONOMIA SOLIDÁRIA 

objetivo: Os objetivos desse projeto são: a reflexão qualificada, sob o recorte das questões de gênero 

e étnico-raciais, a respeito das experiências realizadas pela ITCP nos diversos campos; a formação 

dos bolsistas no que se refere aos princípios da Economia Solidária, atravessados por questões de 

gênero e raça, por meio da participação em grupo de estudos e demais espaços formativos no interior 

da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade de São Paulo (ITCP-USP). 

responsável: Fabiana Augusta Alves Jardim 

telefone: (11) 3091- 3574 

endereço: Av. da Universidade, 308 - Cep.: 05508-040 - Cidade Universitária - São Paulo/SP 

 

247. O EDUCAR-SE DAS CLASSES POPULARES: ESCOLARIZAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM 

SÃO PAULO (1889-1930) 

objetivo: Contribuir com a produção de conhecimento no campo da história da educação, com ênfase 

na educação popular e na história da relação entre educação e movimentos sociais; - Dar 

continuidade à atividade corrente de estudos sobre a história da educação popular em São Paulo 

entre 1889 e 1930; - Verificar a hipótese da importância da participação ativa das classes populares, 

com ênfase sobre as classes trabalhadoras, no caso de São Paulo, marcadamente a partir de fins do 

século XIX, na transformação do status da educação destinada ao povo de dádiva a direito, logo sua 

participação fundamental na conquista do direito à educação no Brasil; - Dar continuidade ao 

levantamento e tratamento de fontes primárias relativas à educação das classes trabalhadoras e das 

classes populares em geral em: suas associações de auxílio mútuo, resistência, educacionais ou 

recreativas; seus órgãos de imprensa; sua presença na documentação oficial do Estado; sua presença 

ou manifestação própria em fontes literárias do período. - Contribuir com a formação de estudantes 

para pesquisa científica em história da educação, tanto no processo de obtenção de dados empíricos, 

quanto no tratamento e reflexão teórica sobre os dados, estimulando, ainda, sua capacidade de 

relacionar pesquisa e docência. 

responsável: Ana Luiza Jesus Da Costa  

telefone: (11) 3091- 3574 

endereço: Av. da Universidade, 308 - Cep.: 05508-040 - Cidade Universitária - São Paulo/SP             

           

248. O LABRIMP COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO   A BRINQUEDOTECA AO AR LIVRE 

objetivo: O projeto visa a possibilitar ao bolsista o estudo de jogos e brincadeiras no ambiente externo 

da Brinquedoteca, bem como pensar em intervenções nesse ambiente, através de interações e 
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observações feitas com crianças frequentadoras do Labrimp – que se destina, há três décadas, ao 

fortalecimento do vínculo entre teoria e prática pedagógica e o conhecimento na área de brinquedos e 

brincadeiras. Trata-se, portanto, de adquirir vivências em um espaço que tem como foco a formação 

de educadores por meio da pesquisa e extensão sobre o jogo, a ludicidade e sua importância para a 

criança e para a educação. 

responsável: Garcia Neira 

telefone: (11) 3091- 3574 

endereço: Av. da Universidade, 308 - Cep.: 05508-040 - Cidade Universitária - São Paulo/SP                         

  

249. O LABRIMP COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO   AS QUESTÕES DE GÊNERO NO ESPAÇO 

DO BRINCAR  

objetivo: O projeto visa a possibilitar ao bolsista o estudo de questões de gênero surgidas em um 

ambiente lúdico, através de interações e observações feitas com crianças frequentadoras do Labrimp 

– que se destina, há três décadas, ao fortalecimento do vínculo entre teoria e prática pedagógica e o 

conhecimento na área de brinquedos e brincadeiras. Trata-se, portanto, de adquirir vivências em um 

espaço que tem como foco a formação de educadores por meio da pesquisa e extensão sobre o jogo, 

a ludicidade e sua importância para a criança e para a educação. 

responsável: Marcos Garcia Neira  

telefone: (11) 3091- 3574 

endereço: Av. da Universidade, 308 - Cep.: 05508-040 - Cidade Universitária - São Paulo/SP                       

  

250. O LABRIMP COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO  AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS NO 

ESPAÇO DO BRINCAR 

objetivo: Os objetivos do projeto são, através da participação do bolsista nas atividades do Labrimp, 

construir, aprofundar e sistematizar conhecimentos na área da ludicidade, da educação e das 

linguagens artísticas de forma teórico-prática, com vistas a que o bolsista aprenda pela experiência - 

“aprenda fazendo” - por meio da inter-relação com materiais, crianças, adultos e da prática reflexiva. O 

projeto também busca contribuir para a valorização da atividade lúdica na vida cotidiana, 

reconhecendo sua inserção e importância nos espaços públicos e privados e nos âmbitos de relações 

pessoais e profissionais. 

responsável: Monica Appezzato Pinazza 

telefone: (11) 3091- 3574 

endereço: Av. da Universidade, 308 - Cep.: 05508-040 - Cidade Universitária - São Paulo/SP                               
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251. PROJETO CRIANÇAS DO CRUSP 

objetivo: Estas atividades não buscam somente “entreter as crianças” na ausência de seus 

responsáveis, o que já se caracterizaria como direito fundamental da infância – a brincadeira com 

objetivo de divertir, de tornarem-se crianças – mas também, de promover sua participação num 

espaço coletivo e educativo no qual possam ampliar seus conhecimentos sobre o mundo, formular 

hipóteses, conhecer e ensinar na relação entre elas e delas com os educadores, a partir de diferentes 

perspectivas e através de múltiplas linguagens. Além de promover um espaço de convivência lúdica, 

artística e educativa para as crianças moradoras do CRUSP, o projeto oferece assistência aos pais e 

mães, estudantes moradores/as, em seus períodos de aulas, estudo ou trabalho; proporcionar aos/às 

educadores/as bolsistas, de qualquer curso de licenciatura, sem experiência anterior necessária, mas 

profundamente interessados/as na relação entre educação, infância, brincadeira e diversidade, uma 

experiência educativa e formativa desafiadora em educação não formal; além de constituir-se como 

espaço de realização de estágios curriculares da Universidade. 

responsável::Patricia Dias Prado  

telefone: (11) 3091- 3574 

endereço: Av. da Universidade, 308 - Cep.: 05508-040 - Cidade Universitária - São Paulo/SP     

  

252. PROJETO NEGRITUDE 

objetivo: Este projeto busca criar condições para a reflexão sobre a história dos povos de origem 

africana que formaram a sociedade brasileira atual, com sua riqueza e diversidade cultural e formas de 

pensamento. Além disso, objetiva a construção de uma imagem mais complexa das sociedades e 

civilizações africanas, contribuindo para a transformação dos olhares e atitudes diante das heranças 

culturais afro-brasileiras. Tais objetivos serão alcançados através da realização de atividades 

pedagógico-culturais envolvendo os alunos, professores e a comunidade escolar como um todo. 

responsável: Fabiana Augusta Alves Jardim 

telefone: (11) 3091- 3574 

endereço: Av. da Universidade, 308 - Cep.: 05508-040 - Cidade Universitária - São Paulo/SP        

                    

253. PROJETO SOCIOLOGIA EM MOVIMENTO: OFICINAS DE SOCIOLOGIA EM ESCOLAS 

PÚBLICAS 

objetivo: O intuito das oficinas é fazer com que os estudantes do curso de Ciências Sociais, 

bacharelado e licenciatura, possam fazer com que o conhecimento aprendido na graduação sirva de 

base para fomentar reflexões em conjunto com estudantes da escola pública, tendo como base os 

conteúdos estabelecidos para Sociologia no ensino médio. 
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responsável: Marcia Aparecida Gobbi   

telefone: (11) 3091- 3574 

endereço: Av. da Universidade, 308 - Cep.: 05508-040 - Cidade Universitária - São Paulo/SP                          

           

254. RECURSOS, JOGOS E ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA 

NOS 4  E 5  ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

objetivo: O objetivo desse projeto é possibilitar aos alunos uma real comunicação matemática, que 

envolva a organização, a exploração, o esclarecimento e a sistematização de conceitos matemáticos. 

Desse modo, pretende-se viabilizar condições e criar momentos para a reflexão sobre a construção do 

conhecimento matemático pelas crianças, bem como sobre intervenções, sequências, estratégias, 

jogos e outros recursos didáticos através do estabelecimento de relações entre ludicidade e 

apreensão de conceitos. Com o projeto, pretende-se dar oportunidades aos estudantes de graduação, 

professores e alunos da Escola de Aplicação de vivenciar e refletir sobre práticas e conteúdos das 

aulas de matemática nos 4º e 5º anos do ensino fundamental da Escola de Aplicação da FEUSP. 

responsável: Livia De Araújo Donnini Rodrigues 

telefone: (11) 3091- 3574 

endereço: Av. da Universidade, 308 - Cep.: 05508-040 - Cidade Universitária - São Paulo/SP 

 

255. ERA UMA VEZ... CONTANDO HISTÓRIAS  

objetivo: oferecer aos alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental um trabalho diferenciado de 

incentivo à leitura, e através dela e do universo lúdico em que as histórias são contadas, estimular a 

imaginação, desenvolvendo habilidades como percepção, escrita, concentração e até vocações 

teatrais. Também contribui para a formação pedagógica dos bolsistas, desenvolvendo atividades 

práticas na área de educação 

responsável: Karina Soledad Maldonado Molina Pagnez  

telefone: (11) 3091-3099  

endereço: Av. da Universidade, 308, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

email: kpagnez@usp.br 

 

256. DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL NA ESCOLA DE APLICAÇÃO  

objetivo: criar condições para a reflexão sobre a história dos povos de origem africana que formaram 

a sociedade brasileira atual, com sua riqueza e diversidade cultural e formas de pensamento. Além 

disso, objetiva a construção de uma imagem positiva das sociedades e civilizações africanas e 

também contribui para a transformação dos olhares e atitudes diante das heranças culturais afro-

mailto:kpagnez@usp.br
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brasileiras, auxiliando na superação de estereótipos, preconceitos e formas de discriminação 

presentes na Escola de Aplicação 

responsável: Karina Soledad Maldonado Molina Pagnez  

telefone: (11) 3091-3099 

endereço: Av. da Universidade, 308, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

email: kpagnez@usp.br 

 

257. A INCLUSÃO SOCIAL PELAS PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA  

objetivo: Com o intuito de ampliar a formação de licenciandos de Letras, este projeto pretende colocá-

los em contato direto com a pesquisa, o desenvolvimento e a produção das práticas e métodos de 

ensino da escrita no ensino fundamental II e ensino médio.  

responsável: Karina Soledad Maldonado Molina Pagnez  

telefone: (11) 3091-3099 

endereço: Av. da Universidade, 308, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

email: kpagnez@usp.br 

            

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS – FFLCH 

 

258. COLETIVO MARIA BONITA 

objetivo: coletivo de militância feminista  

site: https://www.facebook.com/coletivofeministahg?fref=ts 

 

259. LGEOBT  

objetivo: coletivo de militância LGBTT  

email: lgbtsdageo@gmail.com 

site: https://www.facebook.com/LGeoBT-USP-1536705586575994/timeline/  

 

260. GT PERMANÊNCIA 

objetivo: grupo de trabalho para permanência estudantil 

site:https://www.facebook.com/GT-de-Perman%C3%AAncia-da-Hist%C3%B3ria-USP-

541290259349641/timeline/ 

 

261.  COLETIVO LGBT HISTÓRIA  

objetivo: coletivo de militância LGBTT 

mailto:kpagnez@usp.br
mailto:kpagnez@usp.br
https://www.facebook.com/coletivofeministahg?fref=ts
mailto:lgbtsdageo@gmail.com
mailto:lgbtsdageo@gmail.com
https://www.facebook.com/LGeoBT-USP-1536705586575994/timeline/
https://www.facebook.com/GT-de-Perman%C3%AAncia-da-Hist%C3%B3ria-USP-541290259349641/timeline/
https://www.facebook.com/GT-de-Perman%C3%AAncia-da-Hist%C3%B3ria-USP-541290259349641/timeline/
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site:https://www.facebook.com/coletivolgbtdahistoria?fref=ts&__mref=message_bubble 

 

262. COLETIVA LÉLIA GONZÁLES  

objetivo: coletivo de militância feminista  

email:coletivoleilagonzalez@gmail.com 

site: https://www.facebook.com/coletivofeminista.leliagonzalez?fref=ts 

 

263. GT PERMANÊNCIA  

objetivo: grupo de trabalho para permanência estudantil  

site: https://www.facebook.com/gtdepermanenciadasociaisusp?fref=ts 

 

264. LAMPIÃO DA ESQUINA  

objetivo: coletivo de militância LGBTT  

site: https://www.facebook.com/coletivoLGBTnasociais?fref=ts 

 

265. MARIAS BADERNA  

objetivo: coletivo de militância feminista  

página: https://www.facebook.com/mariasbaderna 

 

266. NÚCLEO DE ESTUDOS DA VIOLÊNCIA – NEV  

objetivo: desenvolver pesquisas e formar pesquisadores, tendo como uma de suas principais 

características a abordagem interdisciplinar na discussão as relações entre violência, democracia e 

diretos humanos  

responsável: Sérgio Adorno e Nancy das Graças Cardia 

telefone: (11) 3091-4951 

endereço: Av. Professor Almeida Prado, 520 Cidade Universitária, São Paulo/SP   

email: site@nevusp.org 

 

267. NÚCLEO DE PESQUISAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS - NUPPS  

objetivo: estudo e análise de programas de políticas públicas sob o ângulo da relação entre 

governança democrática, cidadania e desigualdades. O NUPPs analisa as etapas de formulação e 

implementação das políticas públicas e, principalmente, a que se refere aos resultados e à eficácia 

das mesmas.  

responsável: José Álvaro Moisés  

https://www.facebook.com/coletivolgbtdahistoria?fref=ts&__mref=message_bubble
https://www.facebook.com/coletivofeminista.leliagonzalez?fref=ts
https://www.facebook.com/gtdepermanenciadasociaisusp?fref=ts
https://www.facebook.com/coletivoLGBTnasociais?fref=ts
https://www.facebook.com/mariasbaderna


                                                                 

                                                              

  
87 

telefone: (11) 3091-3272 | 3091-3271 | 3091.3353 | 3091-3186 

endereço: Rua do Anfiteatro, 181 - Colméia, favos 9 e 21, Cidade Universitária, São Paulo/SP   

e-mail: nupps@usp.br  

 

268. NÚCLEO DEMOCRACIA E AÇÃO COLETIVA – NDAC  

objetivo: análise e intervenção na realidade brasileira, com um estilo de trabalho próprio, que enfatiza 

a comparação, combina especialização e interdisciplinaridade, em diálogo constante entre as 

diferentes perspectivas teóricas e metodológicas de seus antropólogos, cientistas políticos, 

demógrafos, economistas, filósofos, historiadores, juristas e sociólogos. 

responsável: Adrian Gurza Lavalle.  

telefone: (11) 5574-0399  

endereço: Rua do Lago, 717 - Prédio da Diretoria e Administração - Cidade Universitária, São 

Paulo/SP 

email: layda@usp.br  

site: www.cebrap.org.br | https://www.facebook.com/cebrapndac 

 

269. NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE MARCADORES SOCIAIS DA DIFERENÇA – NUMAS  

objetivo: núcleo que visa não apenas reelaborar questões clássicas e recorrentes sobre 

miscigenação, erotismo e nação, mas também refletir sobre o impacto das políticas de identidade e de 

ações afirmativas, percorrer o embate entre políticas de escopo universalista e políticas de promoção 

de direitos especiais, bem como buscar a compreensão renovada de convenções, representações e 

sociabilidades associadas à raça, etnia, sexualidade e gênero  

responsável: Heloisa Buarque de Almeida, Júlio Assis Simões, Laura Moutinho, Lilia M. Schwarcz e 

Vagner Gonçalves da Silva 

telefone: (11) 3031-2552 

endereço: Av. Prof. Luciano Gualberto, 315, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

site: : http://www.fflch.usp.br/da/ppgas/numas/ 

 

270. NÚCLEO DE ESTUDOS DAS DIVERSIDADES, INTOLERÂNCIAS E DOS CONFLITOS –       

DIVERSITAS 

objetivo: estudos de fenômenos analisados por enfoques diferenciados, envolvendo docentes das 

muitas unidades da USP, articulando em três frentes: 1) redefinição do campo conceitual dos debates 

sobre intolerância/ tolerância numa nova abordagem – as diversidades – por ser esse conceito 

fundamentado epistemologicamente numa perspectiva interdisciplinar; 2) desenvolvimento de 

mailto:Layda@usp.br
http://www.cebrap.org.br/
https://www.facebook.com/cebrapndac
http://www.fflch.usp.br/da/ppgas/numas/
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pesquisas relativas aos conflitos contemporâneos em espaços nacionais e internacionais e a 

necessidade de reconfiguração das estruturas político-jurídicas para abarcar as diferentes 

legitimidades decorrentes dos limites do direito instituído; 3) implantação dos estudos e pesquisas 

realizados no Diversitas ao Programa de Pós-Graduação – Humanidades, Direitos e Outras 

Legitimidades criado pelos pesquisadores do Núcleo 

reponsável: Zilda Márcia Gricoli Iokoi.  

telefone: (11) 3091-2441 | 3091.3584   

endereço: Rua do Lago, 717 - Prédio da Diretoria e Administração, Cidade Universitária, São 

Paulo/SP 

e-mail: diversitas@usp.br  

site: http://diversitas.fflch.usp.br/ 

 

271. NÚCLEO DE ESTUDOS DA MULHER E RELAÇÕES SOCIAIS DE GÊNERO – NEMGE 

objetivo: tem como diretriz pesquisas e cursos visando superar todas as formas de discriminação, 

especialmente contra a mulher. Desta forma, estuda a problemática da condição feminina, com ênfase 

na realidade brasileira, propiciando aos docentes, pesquisadores e estudantes a oportunidade de 

realizar investigações sobre relações sociais de gênero e divulgar os resultados de trabalhos e 

pesquisas sobre a mulher e a questão da ineqüidade de gênero.  

responsáveis: Eva Alterman Blay e Lia Freitas Garcia Fukui. 

telefone: (11) 3091-3724 

endereço: Rua do Lago, 717 - Prédio da Diretoria e Administração, Cidade Universitária, São 

Paulo/SP 

email: www.fflch.usp.br/sociologia 

 

272. CENTRO DE ESTUDOS DOS DIREITOS DA CIDADANIA  

objetivo: estudo das intensas transformações sociais, políticas e econômicas da sociedade brasileira 

na atualidade trazidas pelas mudanças no capitalismo contemporâneo mundializado      

responsável: Maria Elisa Cevasco e Ruy Gomes Braga Neto 

telefone: (11) 3091-2349  

endereço: Rua do Lago, 717 - Prédio da Diretoria e Administração, Cidade Universitária, São 

Paulo/SP 

e-mail: nedic@usp.br 

site: http://sce.fflch.usp.br/taxonomy/term/17 

 

http://diversitas.fflch.usp.br/
http://www.fflch.usp.br/sociologia
mailto:nedic@usp.br
http://sce.fflch.usp.br/taxonomy/term/17
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273. IMIGRAÇÕES CONTEMPORÂNEAS EM CIDADES GLOBAIS: INTOLERÂNCIAS E 

SOLIDARIEDADES  

objetivo: estudos comparados sobre a situação dos imigrantes contemporâneos que se deslocam de 

países da África para cidades globais como São Paulo, no Brasil ou Lisboa, em Portugal.  

responsável: José Carlos Sebe Bom Meihy e Zilda Márcia Grícoli Iokoi.  

endereço: Rua do Lago, 717 - Prédio da Diretoria e Administração - Cidade Universitária, São Paulo 

email: jcarlosbm@hotmail.com 

 

274. PROGRAMA DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO EM RELAÇÕES ÉTNICAS E 

RACIAIS 

objetivo: visa dar continuidade a tradição, corrigindo possíveis desvios entre a reflexão acadêmica 

sociológica e as tarefas mais práticas de uma elite intelectual, debruçada sobre os problemas de 

correspondência entre os ideais de justiça social e igualdades de oportunidades, de um lado, e as 

práticas de exclusão social e limitação da cidadania, de outro 

responsável: Antônio Sergio Alfredo Guimarães e Marcia Regina Lima da Silva  

telefone: (11) 30913724  

endereço: Rua do Lago, 717, Prédio da Diretoria e Administração, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

email: www.fflch.usp.br/sociologia  

 

275. ESTUDOS COMPARADOS SOBRE TRABALHO E DESEMPREGO: ATORES, 

TRAJETÓRIAS E REPRESENTAÇÕES  

objetivo: O grupo inovou ao explorar os elos entre trabalho e desemprego, avançando      conceitual e 

metodologicamente no terreno da sociologia do desemprego, com destaque para as análises ligando 

trajetórias de reestruturação das firmas à movimentos dos trabalhadores no mercado de trabalho 

responsável: Nadya Araújo Guimarães. 

telefone: (11) 3091-3703 

endereço: Rua do Lago, 717, Prédio da Diretoria e Administração, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

email: nadya@usp.br  

site: http://sociologia.fflch.usp.br/node/135  

 

276. CIDADE E TRABALHO  

objetivo: nas interfaces entre a sociologia urbana e a sociologia do trabalho, são desenvolvidas 

pesquisas sobre trajetórias sociais e formas de mobilidade urbana; sobre as mediações urbanas do 

trabalho, suas formas de regulação e modos de territorialização, bem como as relações entre o 

mailto:jcarlosbm@hotmail.com
http://www.fflch.usp.br/sociologia
http://usp.br/
http://sociologia.fflch.usp.br/node/135
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informal, o ilegal, por vezes o ilícito, na produção dos espaços urbanos e territórios produtivos 

responsável: Vera da Silva Telles 

telefone: (11) 3815-4563 

endereço: Rua do Lago, 717, Prédio da Diretoria e Administração, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

email: vs.telles@gmail.com 

site: www.veratelles.net 

 

277. CURSO DE INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DE GÊNERO  

objetivo: introduzir noções gerais das teorias de gênero, corpo e sexualidade, problematizando 

formas de poder e de desigualdade que são socialmente produzidas, e que acabam por tornarem-se 

referências na configuração das políticas públicas  

responsável: Heloisa Buarque de Almeida 

email: agenda@usp.br  

site: http://sce.fflch.usp.br/node/2075 

 

278. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO 

DE CONECTIVIDADE E INFORMAÇÃO E AS DEMANDAS CONTEMPORÂNEAS DO AMBIENTE 

ESCOLAR  

objetivo: O projeto pretende contribuir para o desenvolvimento das competências e habilidades 

necessárias à formação integrada do professor bacharel e licenciado em Geografia com ênfase na 

valorização do conhecimento pedagógico envolvido nas diversas linguagens e tecnologias, com 

ênfase no conhecimento e pensamento científico necessários ao futuro exercício do magistério 

responsável: Profª Drª Maria Eliza Miranda 

email: elizamir@usp.br 

telefone: (011) 30312431 

endereço:  Avenida Professor Lineu Prestes, 338  - Cidade Universitária – São Paulo – CEP 05508-

900 

 

279. A ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE A GEOGRAFIA ESCOLAR E ACADÊMICA EM TRÊS 

PERÍODOS DO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA GEOGRÁFICA NO BRASIL 

objetivo: Compreender a relação entre a Geografia Escolar e a Geografia Acadêmica em três 

períodos do desenvolvimento da ciência geográfica no Brasil, analisando as implicações da mesma 

nos processos e práticas de formação docente (inicial e continuada) em Geografia 

responsável: Eduardo Donizeti Girotto 

mailto:vs.telles@gmail.com
http://www.veratelles.net/
mailto:agenda@usp.br
http://sce.fflch.usp.br/node/2075
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email:  egirotto@usp.br  

telefone: (011) 30312431 

endereço: Avenida Professor Lineu Prestes, 338  - Cidade Universitária – São Paulo – CEP 05508-

900 

    

280. AUTOAVALIAÇÕES FEMININAS SOBRE CONDUTAS SOCIAIS NO CAMPUS 

UNIVERSITÁRIO                       

objetivo: Constituir uma amostra composto por relatos anônimos de mulheres que já passaram por 

situações de violência no ambiente universitário, primeiramente, para, depois, estudar as construções 

e expressões que denotem auto avaliação 

responsável: Profa. Dra. Maria Célia Lima-Hernandes  

email: mceliah@usp.br 

telefone: (11) 30312431 

endereço:  Avenida Professor Luciano Gualberto, 403, Cidade Universitária – São Paulo – CEP 

05508-900 

 

281. CIDADES TRANS: APROXIMAÇÕES ETNOGRÁFICAS E POLÍTICAS NO BUTANTÃ 

objetivo:  Este projeto de extensão pretende realizar uma aproximação junto a movimentos sociais e 

centros de referências LGBTs e centros de saúde na região e compreender de que modo eles atuam 

com travestis e transexuais, quais são suas principais demandas e, a partir daí, construir ações em 

parceria. Além disso, pretende realizar um mapeamento das pessoas travestis e transexuais que 

trabalham no bairro, especialmente no campo da prostituição, e de que modo elas constroem diálogos 

com os movimentos sociais e instituições públicas.  

responsável: Dra. Silvana de Souza Nascimento 

email: silnasc@usp.br 

telefone: (11) 30312431 

endereço:  Avenida Professor Luciano Gualberto, 315, Cidade Universitária – São Paulo – CEP 

05508-900 

    

282. CIDADES-TRANS: EXPERIMENTOS ETNOGRÁFICOS ENTRE FRONTEIRAS, PESSOAS, 

LUGARES 

objetivo:  O objetivo geral do projeto é identificar e compreender novos modelos de urbanidade e 

centralizar a investigação a partir de três regiões – Paraíba, São Paulo e 8 Tabatinga/Letícia – na 

busca de apreender modos de fazer a cidade em diferentes perspectivas. Pretende-se, assim, 

mailto:egirotto@usp.br
mailto:silnasc@usp.br
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problematizar as noções clássicas de cidade que, apesar de apresentarem definições variadas, fixam-

na em um espaço delimitado. Assim, como o universo trans faz cidades, ou melhor, como constrói 

formas do urbano? De que forma modelos de cidade de larga escala, como São Paulo, podem lançar 

luz na compreensão de cidades de menor escala, como as localizadas no interior da Paraíba ou na 

tríplice fronteira amazônica, e vice-versa?  

responsável: Profa. Dra. Silvana de Souza Nascimento 

email: silnasc@usp.br 

telefone: (11) 30312431 

endereço: Avenida Professor Luciano Gualberto, 315, Cidade Universitária – São Paulo – CEP 05508-

900 

    

283. DOCUMENTAGROO FASE 2 DIVULGAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO  TERRA EM CANA  EM 

ESCOLAS PÚBLICAS 

objetivo: Divulgar o vídeo-documentário “TERRA EM CANA” e o livreto com os principais temas 

abordados pelo documentário que o acompanha, ambos resultado da Fase 1 do Projeto 

DocumentAGRO “Série 1 Agroenergia e crise de alimentos: compreendendo a questão” junto às 

escolas públicas de ensino médio e de cursinhos populares de São Paulo.  

responsável: Profa. Dra. Valeria de Marcos 

email: demarcos.vale@usp.br 

telefone: (11) 3091-8565  

endereço: Avenida Professor Luciano Gualberto, 315, Cidade Universitária – São Paulo – CEP 

05508-900                                                          

 

284. ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA CURSO INTERMEDIÁRIO DE 

PORTUGUÊS COMO LÍNGUA DE ACOLHIMENTO PARA IMIGRANTES E REFUGIADOS  

objetivo: Os alunos de graduação em Letras, envolvidos neste projeto, terão a oportunidade de 

conhecer e de se especializar em uma nova área de trabalho e de pesquisa: o ensino de português 

como segunda língua/língua estrangeira. E mais especificamente, adquirirão instrumentais para a 

elaboração de material didático em língua estrangeira. Terão contato também com alunos de pós-

graduação da USP, também voluntários no projeto, cuja pesquisa tem como foco o português como 

segunda língua. Além disso – e talvez o mais relevante para sua formação como cidadãos – será o 

contato com pessoas em condição socioeconômica desfavorecida e em situação de refúgio. 

responsável: Rosane de Sa Amado 

email: sorriso@usp.br  

mailto:silnasc@usp.br
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telefone: (11) 3091-4876 

endereço: Avenida Professor Luciano Gualberto, 403, Cidade Universitária – São Paulo – CEP 

05508-900 

 

285. FRENTE PARLAMENTAR EVANGÉLICA E DIREITOS HUMANOS NO CONGRESSO 

NACIONAL 

objetivo:  Esta investigação tem como objetivo principal (e como ponto de partida) pesquisar e 

analisar a controversa atuação do pastor Marco Feliciano na presidência da Comissão de Direitos 

Humanos e Minorias da Câmara e do grupo de deputados evangélicos que o escudou, sua 

bombástica repercussão pública, as manifestações de apoio, repúdio e oposição que provocou, as 

alianças e estratégias que articulou e implementou, os dividendos e prejuízos políticos que auferiu. 

Para tanto, a pesquisa abrange também a atuação de outros deputados da Frente Parlamentar 

Evangélica e de seus adversários no Congresso Nacional que se engajaram em disputas relativas aos 

temas acima mencionados (e outros que entraram em pauta pela ação de Eduardo Cunha) e na 

própria CDHM, que, paradoxalmente, adquiriu inédita importância e visibilidade política somente após 

os conflitos ocorridos na gestão de Feliciano. Desde então, a CDHM – antes relegada como 

secundária por partidos e deputados por ocasião da divisão anual dos cargos existentes nas 21 

comissões permanentes da Câmara – tornou-se objeto de acirrada rivalidade política, parlamentar e 

ideológica. 

responsável: Ricardo Mariano 

email: rmariano@usp 

telefone: (11) 3091-4614/4613 

endereço: Avenida Professor Luciano Gualberto, 315, Cidade Universitária – São Paulo – CEP 

05508-900 

 

286. KITS DIDÁTICOS - USO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS NO ENSINO 

objetivo: Os Kits Didáticos aqui propostos são, em parte, semelhantes às coletâneas de documentos 

históricos, publicadas já há algumas décadas, por professores e historiadores preocupados em 

disponibilizar excertos de textos de autores do passado, selecionados, recortados, adaptados e 

reunidos em livro, com a finalidade de oferecer material para estudos históricos didáticos. Mas, 

diferente da maior parte das publicações em livro, a proposta é ampliar os tipos de documentos, 

incluindo, além de textos, também imagens e objetos de cultura material, criando um conjunto de 

fontes históricas, acondicionadas em pastas, com um guia de orientação para uso em situações de 

ensino. O guia deve conter ainda as referências documentais, bibliográficas e links de acesso aos 
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originais digitalizados em arquivos ou museus históricos. A proposta inclui também organizar todo o 

material em formato digital (fotos de objetos, imagens e textos – alguns fac-símiles), para que possa 

ser disponibilizado no site e ser utilizado para projeção em aula, em situações interativas com os 

documentos originais disponíveis nas instituições on-line que possuem sua guarda.  

responsável:  Profa. Dra. Antonia Terra de Calazans Fernandes  

email: lemad.dh@gmail.com 

telefone: (11) 3091-8595 

endereço:  Av. Prof. Lineu Prestes, nº 338 - CEP: 05508-900 - Cidade Universitária São Paulo - SP 

site: http://lemad.fflch.usp.br/ 

                                          

287. MORRO DO QUEROSENE - MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA, MOBILIZAÇÃO SOCIAL E 

PRODUÇÃO PERIFÉRICA  

objetivo: O objetivo dessa pesquisa é o de observar e analisar etnograficamente a relação e a 

atuação dos artistas do Morro do Querosene em interação com o bairro. É notável que o local aonde 

se encontra o bairro não pode ser categoricamente definido como “periferia”, mas será trabalhada 

essa questão por conta do caráter “marginal” da comunidade e essa relação centro e “periferia”. Para 

esta análise será necessário ter em mente questões que esclarecem ainda mais o cenário, os atores e 

a regra do local. Quantos artistas (nas mais diversas áreas) vivem no Morro? Todos eles atuam nos 

movimentos do bairro? O que se produz no Morro do Querosene fica no Morro do Querosene? Até 

onde vai o alcance do reconhecimento dos artistas do bairro? O bairro faz parte de quais circuitos? A 

produção de um mapa com as manifestações artísticas para a melhor visualização do fenômeno será 

um dos objetivos específicos, sem contar que este mapa pode ser uma forma de dar maior visibilidade 

à luta dos ativistas que reivindicam a criação do “Parque da Fonte”. Outro objetivo específico é a 

análise da produção artística do Morro enquanto observa-se como a produção do local é disseminada. 

responsável: Prof ª Dra. Silvana de Souza Nascimento  

email: graduacaofflch@usp.br 

telefone: (11) 3091-4614/4613 

endereço: Avenida Professor Luciano Gualberto, 315, Cidade Universitária – São Paulo – CEP 

05508-900 

  

288. O ACERVO FÍLMICO DO LISA: ACESSIBILIDADE POR MEIO DA LEGENDAGEM 

objetivo: A legendagem destes filmes permitirá uma efetiva participação do Departamento de 

Antropologia da Universidade de São Paulo no âmbito destas políticas afirmativas, propiciando 

oportunidades para a inclusão do público com deficiência auditiva. Para o aluno bolsista esta atividade 

http://lemad.fflch.usp.br/
mailto:graduacaofflch@usp.br
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no LISA oferece a oportunidade de familiarizar-se com a produção antropológica e participar 

ativamente destas políticas afirmativas de inclusão, tendo nelas um papel ativo. 

responsável: Profa. Dra. Rose Satiko Hikiji 

email: satiko@usp.br /  lisa@usp.br 

telefone: (11) 3091-3045 

endereço: Rua do Anfiteatro, 181, Conjunto Colméia, Favo 10. São Paulo, SP, Brasil. CEP 05508-

060  

site: http://www.lisa.usp.br/ 

                                                              

289. PROJETO MINIMUS IV: GREGO E LATIM NO ENSINO FUNDAMENTAL 

objetivo: O presente projeto visa dar continuidade ao trabalho realizado desde fevereiro de 2013 na 

EMEF Desembargador Amorim Lima, na qual introduzimos o estudo do grego e do latim, 

respectivamente nas grades curriculares dos 4º e 6º ano do Ensino Fundamental.  Portanto, o projeto 

visa ministrar aulas de língua grega e latina, duas vezes por semana durante o período de um ano 

letivo (com a renovação em 2017) e, ao mesmo tempo, para os alunos do 5o e 7o anos que 

porventura quiserem continuar os seus estudos das línguas grega e latina.  

responsáveis:  Alexandre Pinheiro Hasegawa, Marly de Bari Matos e Paula da Cunha Correa 

email:  graduacaofflch@usp.br 

telefone: (11) 3091-4614/4613 

endereço:  Av. Professor Luciano Gualberto, 403, Cidade Universitária – São Paulo – CEP 05508-900 

 

290. SEMANA DA GEOGRAFIA  A LUTA PELO ESPAÇO PÚBLICO: QUAL ESCOLA 

QUEREMOS? 

objetivo: Promover o intercâmbio/cooperação entre a universidade e as escolas públicas com o intuito 

de estimular a reflexão sobre a prática de ensino de geografia;  Intensificar a conectividade entre o 

conhecimento produzido na universidade, a escola pública e a sociedade;  Construção de trabalhos 

conjuntos e interdisciplinares nas escolas, envolvendo a geografia;  Dar continuidade ao projeto, com 

a periodicidade anual, inserindo-o ao calendário do Departamento de Geografia da USP visando à 

continuidade e expansão do projeto a outras escolas.  

responsáveis: Profa. Dra. Glória da Anunciação Alves – Depto de Geografia/FFLCH  

Prof. Dr. Eduardo Girotto - Depto de Geografia/FFLCH  

Profa. Dra. Sonia Castellar – FE/USP  

Profa. Dra. Valéria de Marcos - Depto de Geografia/FFLCH 

email: semangeo@usp.br 

mailto:satiko@usp.br
mailto:lisa@usp.br
http://www.lisa.usp.br/
mailto:graduacaofflch@usp.br
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endereço: Av. Professor Luciano Gualberto, 315, Cidade Universitária – São Paulo – CEP 05508-900 

 

291. CURSINHO DA FFLCH 

objetivo: O cursinho pré-vestibular da FFLCH é um projeto autônomo e apartidário de iniciativa dos 

alunos graduandos da faculdade, e tem como intuito ampliar o acesso ao ambiente universitário, 

criando oportunidades para que pessoas economicamente desfavorecidas possam ingressar em 

Universidades públicas usufruir do ensino superior gratuito. Este projeto funcionará, também, como um 

meio de troca do saber entre a universidade e a comunidade, uma forma de estender o que é 

produzido na academia e de fato cumprir sua principal função: dar um retorno à sociedade sobre todos 

os conhecimentos ali adquiridos. 

e-mail: cursinhodafflch@gmail.com 

site: https://cursinhofflch2017.wordpress.com/ 

facebook: www.facebook.com/cursinhodafflch 

endereço: Av. Professor Lineu Prestes, 338 - Cidade Universitária – CEP: 05508-000 São Paulo  

 

292. COLETIVO DE LITERATURA LGBT REINALDO ARENAS 

objetivo: O objetivo do coletivo é expandir os horizontes, trazendo mais representações literárias que 

são e representam todas as pessoas LGBTs; mostrar que essa literatura existe e que ela tem muito a 

nos dizer; e permitir o trânsito de conhecimentos entre a universidade e a realidade ao seu redor. 

email: coletivo.lgbt.reinaldoarenas@gmail.com 

facebook: https://www.facebook.com/LitLGBTReinaldArenas/ 

endereço: Rua. do Lago, 717 - Cidade Universitaria, São Paulo - SP, 05508-080 

 

FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA – FMVZ 

 

293. OFICINAS MONITORADAS PARA O CONSUMO SAUDÁVEL E CONSCIENTE DOS 

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL  

objetivo: (carnes, pescado, leite, ovos, mel e derivados) têm por objetivo levar à população 

conhecimento básico e suficiente para a escolha, compra, armazenamento e preparo dos alimentos de 

modo a obter deles seu melhor proveito, de forma consciente, racional, equilibrando a saúde pessoal 

com a saúde ambiental e do planeta. 

responsável: Simone de Carvalho Balian  

telefone: (11) 3091-1381 

endereço: Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87 – Cidade Universitária- São Paulo/SP 
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email: balian@usp.br  

 

294.  PROJETO ANIMAIS SOLIDÁRIOS: A ZOOTERAPIA COMO EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

PARA IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS  

objetivo: introduzir diferentes animais no cotidiano de idosos do asilo São Vicente de Paulo, na cidade 

de Pirassununga, estado de São Paulo, através do projeto Animais Solidários da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, buscando identificar uma forma de 

melhorar a sociabilização, humor, cognição e bem-estar dos idosos institucionalizados  

responsável: Maria de Fátima Martins  

telefone: (19) 3565-4001  

endereço: Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

email: fmartins@usp.br  

site: Maria de Fatima Martins 

 

295. EDUCANDO ATRAVÉS DOS ANIMAIS: O PAPEL DA ZOOTERAPIA NO COTIDIANO DE 

ESCOLARES  

objetivo: ensinar através dos animais a posse responsável e respeito à todas as formas de vida, além 

de oportunizar a vivência de outras formas de expressão do afeto e do pensamento que não se 

restrinjam aos planos da linguagem e da racionalidade 

responsável: Maria de Fátima Martins 

telefone: (19) 3565-4001  

endereço: Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

email:fmartins@usp.br  

site: Maria de Fatima Martins 

 

296. AÇÃO EDUCATIVA NO MUSEU DE ANATOMIA VETERINÁRIA DA FACULDADE DE 

MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 

objetivo: O objetivo principal desse projeto é norteado pelo fortalecimento das ações de extensão 

universitária do MAV presentes em seus Programas Educativos e de Comunicação. Dentro desse 

objetivo maior, temos, consequentemente, outros três objetivos, quais sejam: Aprimorar e 

fortalecimento das ações educativas baseadas nas monitorias para os grupos organizados que visitam 

a exposição do MAV; Ampliar a oferta de serviços culturais oferecidos às comunidades externas à 

Universidade; Ampliar as possibilidades de conexões entre o Museu de Anatomia Veterinária da FMVZ 

USP e os alunos de graduação, de forma a inseri-los no universo da extensão universitária, pautada 

mailto:balian@usp.br
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pela interface com as ações voltadas a rede escolar. 

responsável: Francisco Javier Hernandez Blazquez 

endereço: Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87 - Cidade Universitária 

email: ccexfmvz@usp.br 

site: http://www.fmvz.usp.br/ 

                                   

297. PROJETO SANTUÁRIO 

objetivo: Materializar uma ponte de ligação com a população para ampliar os projetos de extensão 

universitária da FMVZ-USP; Levar a educação em Saúde de responsabilidade do médico veterinário 

de maneira continuada e permanente para as comunidades atendidas; Envolver a comunidade nas 

ações de saúde de modo que a ponte estabelecida seja perene para garantir a melhoria da qualidade 

de vida das populações humanas e animais, além de assegurar a saúde do ambiente em que estas 

populações convivem; Estimular o graduando através da extensão e da pesquisa e os pós-graduandos 

(dois estudantes de mestrado recém aprovados no Programa de Pós-graduação em Reprodução 

Animal da FMVZ desenvolverão suas pesquisas com o público e os animais atendidos pela unidade 

móvel) a se portarem como agentes sociais transformadores, exercendo sua profissão e ao mesmo 

tempo sua cidadania.  

responsável: Paula De Carvalho Papa 

endereço: Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87 - Cidade Universitária 

email: ccexfmvz@usp.br 

site: http://www.fmvz.usp.br/ 

 

298. TRABALHANDO COM EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL: TRÁFICO 

DE ANIMAIS SILVESTRES E CONSERVAÇÃO DE FAUNA 

objetivo: Sensibilizar primeiramente crianças de 5° e 6° ano de escolas publicas e privadas situadas 

nos municípios de São Paulo e Pirassununga, próximas às instalações da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia (FMVZ – USP), sobre os pontos negativos do tráfico de animais silvestres e a 

aquisição destes como animais de companhia, bem como dar subsídios para que tomem decisões em 

favor da conservação de fauna ao longo de toda a sua vida. 

responsável:: Eliana Reiko Matushima   

endereço: Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87 - Cidade Universitária 

email: ccexfmvz@usp.br 

site: http://www.fmvz.usp.br/ 

             

mailto:ccexfmvz@usp.br
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299. VIVÊNCIAS EM ZOOTERAPIA ALÉM DOS MUROS DA UNIVERSIDADE: ATUANDO JUNTO 

A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E SEUS ANIMAIS 

objetivo: O seguinte trabalho retrata as interações ser humano-animal no cotidiano da população em 

situação de rua. Homens e mulheres são levados a essa situação por condições como falta de 

trabalho e renda, rompimento dos vínculos familiares, adversidades pessoais e doenças, fatores 

ligados a desastres geográficos, como inundações e secas. Essa população, marginalizada 

socialmente e privada de seus mais fundamentais direitos, é frequentemente observada na companhia 

de animais, apesar das naturais dificuldades enfrentadas para mantê-los. Tal fato atenta para a 

necessidade de maior entendimento da relação entre a população em situação de rua e seus animais 

de companhia, para que se possa, desse modo, assegurar maior compreensão dos motivos que levam 

esta população a optar pelo amparo destes animais e, conjuntamente, fomentar melhorias nas 

condições de vida dos animais e de seus tutores. A presente pesquisa objetiva averiguar o 

cumprimento dos direitos fundamentais tanto da população humana como da população animal. Tais 

dados contribuirão para o desenvolvimento de ações que promovam o bem-estar social e animal e 

permitirão possíveis denúncias, configurando na transformação desse estudo em benefícios reais. 

responsável: Maria De Fatima Martins 

endereço:  Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87 - Cidade Universitária 

email: ccexfmvz@usp.br 

site: http://www.fmvz.usp.br/ 

 

300. VIVÊNCIAS EM ZOOTERAPIA ALÉM DOS MUROS DA UNIVERSIDADE: ATUANDO JUNTO 

AOS MORADORES DE RUA E SEUS ANIMAIS  

objetivo: averiguar o cumprimento dos direitos fundamentais tanto da população humana como da 

população animal. Tais dados permitirão possíveis denúncias, configurando na transformação desse 

estudo em real beneficio social 

responsável: Maria de Fátima Martins  

telefone: (19) 3565-4001  

endereço: Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

email: fmartins@usp.br  

site: Maria de Fatima Martins 

 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA – FO 

 

301. PROJETO CANANÉIA  

mailto:ccexfmvz@usp.br


                                                                 

                                                              

  
100 

objetivo: idealizado em 1992 o projeto, formado por professores e alunos, atende crianças e 

adolescentes em comunidades carentes de Cananéia para aplicações de flúor, remoções de dentes 

do ciso, tratamentos de cárie e raspagens da gengiva, além de ações educativas 

responsável: Antônio Carlos Frias 

telefone: (11) 30917717 

endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, 2227, Butantã, São Paulo/SP  

e-mail: acfrias@usp.br 

site: http://www.fo.usp.br 

 

302. SORRIA JARDIM CAPELA 

objetivo: as atividades abrangem crianças entre 5 e 12 anos e compreendem educação e promoção 

de saúde bucal. Na versão de 2010, foram atendidas 110 crianças 

telefone: (11) 3091 0888 | 3091-7903 

endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, 2227, Butantã, São Paulo/SP 

e-mail: ccexfo@usp.br | svera@usp.br | kellycris@usp.br  

site: http://www.fo.usp.br/?page_id=2129 

 

 

303. PROJETO ENVELHECER SORRINDO  

objetivo: criado em 1999, tem como objetivo discutir a saúde bucal, física e mental dos idosos. 

Durante o ano o projeto funciona no Departamento de Prótese, realizando cerca de 1.200 

atendimentos, com o apoio de profissionais de diversas especialidades, além de alunos de Graduação 

e Pós-Graduação. Anualmente realiza uma Jornada de Estudos sobre o Idoso e a Saúde Bucal 

responsável: Maria Luiza Moreira Arantes Frigerio 

telefone: (11) 3091-7888 | (11) 3091-7640 

endereço: Avenida Professor Lineu Prestes, 2227, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

e-mail: marlethe@usp.br 

 

304. PROJETO QUILOMBO 

objetivo: O Quilombo de Ivaporunduva está localizado no Município de Eldorado São Paulo, às 

margens do Rio Ribeira de Iguape. A pertinência pedagógica do projeto está baseada na possibilidade 

dos alunos de graduação da FOUSP praticarem os conteúdos desenvolvidos teoricamente no curso, 

no que diz respeito às ações de promoção, prevenção e educação em saúde. As atividades são 

propostas de acordo com as competências adquiridas relacionadas ao momento cursado na 

http://www.fo.usp.br/
mailto:marlethe@usp.br
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graduação e supervisionadas por professores que acompanham o projeto. Além disso, a convivência 

com diferentes culturas e ambientes provê um contexto propício à troca de conhecimento e 

experiência, que não somente contribui para a formação profissional, e sim para a construção de um 

indivíduo formador de opinião 

telefone: (11) 3091-7891 | 3091-7717 

endereço: Av. Professor Lineu Prestes, 2227, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

 

305. PROJETO MUNHOZ  

objetivo: organizado pelo Centro Acadêmico XXV de Janeiro, o projeto visa a atender crianças em 

Osasco com uma equipe de voluntários que soma 40 alunos de todos os anos da graduação. O intuito 

é promover atividades de educação em saúde bucal, além de escovação supervisionada com pedra 

pomes, aplicação de flúor e exodontias 

telefone: (11) 3091 0888 | 3091-7903 

endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, 2227, Butantã, São Paulo/SP  

e-mail: ccexfo@usp.br | svera@usp.br | kellycris@usp.br 

site: http://www.fo.usp.br/?page_id=2129 

 

306. SAP – SERVIÇO DE APOIO AO PACIENTE  

objetivo: (Assistente Social e Psicólogo e Fonoaudiólogo) A Faculdade de Odontologia da USP tem 

como seu principal objetivo formar cirurgiões-dentistas. Como parte das atividades desse ensino, 

presta assistência odontológica à população  

telefone: (11) 3091 7418 

endereço: Av. Prof Lineu Prestes, 2227, Cidade Universitária, São Paulo/SP  

e-mail: apoiopacientefo@usp.br 

 

307. CURSO DE ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

objetivo: aprimoramento teórico-prático de profissionais graduados na área de atendimento 

odontológico a pacientes com necessidades especiais, familiarizando o cirurgião dentista com as 

doenças neuropsicomotoras, infectocontagiosas e sistêmicas crônicas, no aspecto sistêmico e suas 

repercussões na boca, bem como suas implicações no manejo ambulatorial destes pacientes 

responsável: Marina Helena Cury Gallottini 

telefone: (11) 3091-7838 

endereço: Avenida Professor Lineu Prestes, 2227, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

e-mail: mhcgmaga@usp.br 

http://www.fo.usp.br/?page_id=2129
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site: http://www.cape.fo.usp.br 

 

308. CURSO DE VIVÊNCIA NO PROGRAMA ENVELHECER SORRINDO DIDÁTICO 

AVANÇADO  

objetivo: oferta ao aluno a possibilidade de propor soluções diante do processo de envelhecimento, 

que transcende os limites da odontologia 

responsável: Maria Luiza Moreira Arantes Frigerio 

telefone: (11) 3091-7888 | (11) 3091-7640 

endereço: Avenida Professor Lineu Prestes, 2227, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

e-mail: marlethe@usp.br 

site: http://www.fo.usp.br 

 

309. APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COMO 

CENÁRIO PEDAGÓGICO INTERPROFISSIONAL 

objetivo: Este projeto busca contribuir para o desenvolvimento do conhecimento no campo do ensino 

de graduação ao pesquisar o ensinar, voltado para uma atividade de interação entre alunos de 

graduação e os serviços públicos de saúde. Acredita-se que a interação ensino/serviço/comunidade 

amplia o próprio campo de conhecimentos da pedagogia universitária e contribui para a formação dos 

futuros profissionais da saúde. 

responsável:: Simone Rennó Junqueira  

telefone: (11) 3091 0888 

endereço: Av. Professor Lineu Prestes, 2227 - 2º piso - Cidade Universitária 05508-000  

e-mail: kellycris@usp.br / ccexfo@usp.br 

site: http://www.fo.usp.br 

  

310. ELABORAÇÃO DE CARTILHA INFORMATIVA AOS PACIENTES ONCOLÓGICOS 

ATENDIDOS NA LIGA INTERDISCIPLINAR DE NEOPLASIAS BUCAIS/FOUSP - TRABALHO 

INTERDISCIPLINAR 

objetivo: Busca-se, neste projeto, elaborar uma cartilha educativa e informativa, reunindo de forma 

lógica e sequencial os conhecimentos, habilidades e atitudes já adquiridos isoladamente e em cada 

especialidade envolvida, com a finalidade de proporcionar ao 6 paciente entendimento do quadro 

clínico que apresenta bem como dos benefícios aos quais têm direito, proporcionando maior 

entendimento, conhecimento e qualidade de vida. O projeto pretende junto a LINB/FOUSP, prestar 

orientações gerais de cuidados e favorecer o bem estar do paciente com câncer de cabeça e pescoço 

http://www.fo.usp.br/
http://www.fo.usp.br/
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em tratamento odontológico nesta Liga e a seus familiares, que geralmente os acompanham, 

incrementando ações de prevenção e promoção da saúde e contribuindo para seu maior conforto 

nessa difícil etapa da vida. 

responsável:: Carina Domaneschi    

                     

311. EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA CLÍNICA AMPLIADA: CRIAÇÃO DE MATERIAL DE 

COMUNICAÇÃO EM SAÚDE 

objetivo: Através de atividades de extensão, criar material pedagógico capaz de auxiliar nos 

procedimentos coletivos desenvolvidos na CAPS junto às UBS e aos espaços sociais vinculados a 

esses serviços. 

responsável: Fernanda Campos De Almeida Carrer  

telefone: (11) 3091 0888 

endereço: Av. Professor Lineu Prestes, 2227 - 2º piso - Cidade Universitária 05508-000  

e-mail: kellycris@usp.br / ccexfo@usp.br 

site: http://www.fo.usp.br 

   

312. PROJETOS SOCIAIS DA FOUSP: POTENCIALIDADES DA INTRODUÇÃO DAS TIC 

(TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) 

objetivo: Aproximar o conhecimento do uso das TIC no cotidiano dos alunos, das realidades sociais 

enfrentadas pelas populações atendidas nos projetos sociais da FOUSP. Mapear os projetos sociais 

da FOUSP quanto a potencialidade da incorporação das TIC na divulgação de conteúdos de saúde 

bucal para população geral e técnicos/profissionais de saúde bucal. 

responsável: Mary Caroline Skelton Macedo 

telefone: (11) 3091 0888 

endereço: Av. Professor Lineu Prestes, 2227 - 2º piso - Cidade Universitária 05508-000  

e-mail: kellycris@usp.br / ccexfo@usp.br 

site: www.fo.usp.br 

 

313. CURSO DE CLÍNICA AMPLIADA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE/ DIDÁTICO 

objetivo: propiciar ao aluno a formação de uma mentalidade na prática assistencial pautada nos 

princípios da cidadania, no reconhecimento da autonomia dos usuários, na interação com a população 

e com a equipe de saúde, na busca de soluções para os problemas identificados e no envolvimento 

com os resultados da assistência. Propiciar ao aluno reconhecer a história social da doença e o 

Programa de Saúde da Família (PSF) como modalidade de assistência à saúde  

http://www.fo.usp.br/
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responsável: Fernanda Campos de Almeida Carrer 

telefone: (11) 3091-7891 

endereço: Avenida Professor Lineu Prestes, 2227, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

e-mail: fernandacsa@usp.br 

site: www.fo.usp.br/?page_id=2824 

 

INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS – IAG 

 

314. COMUNICANDO ASTRONOMIA AO GRANDE PÚBLICO USANDO AS ESTRELAS MAIS 

ANTIGAS DO UNIVERSO 

objetivo: O objetivo principal é treinar jovens estudantes em técnicas de redação para o grande 

público e disseminar o conhecimento científico para a sociedade. Em particular será desenvolvido 

material de divulgação científica sobre diversos tópicos de Física e Astronomia cobertos no recente 

livro de difusão científica “Searching for the Oldest Stars: Ancient Relics from the Early Universe”. O 

material de extensão desenvolvido será difundido para o público usando as mídias sociais. 

responsável:: Jorge Luis Melendez Moreno  

telefone: (11) 3091-4762 

endereço: Rua do Matão, 1226 - Cidade Universitária São Paulo-SP - Brasil - 05508-090 

e-mail: iag@usp.br 

site:  www.iag.usp.br/ 

                                               

315. O USO DE TELESCÓPIOS NA ESCOLA PARA DIVULGAÇÃO DA ASTRONOMIA 

objetivo:  Neste projeto os instrumentos são operados remotamente via Internet o que permite, 

portanto, a observação a partir da sala de aula. Desta forma, alunos e professores de nossas escolas 

tem acesso direto a telescópios e aos dados por eles produzidos permitindo assim o desenvolvimento 

de pequenos projetos científicos e educacionais. As atividades pedagógicas propostas objetivam 

desenvolver as habilidades e competências dos alunos no uso do método científico, a partir de 

observações astronômicas, já que a astronomia é uma área interdisciplinar por excelência. Os projetos 

podem integrar a matemática (para determinação de distâncias e tamanhos, por exemplo), 

computação, física, química, história, geografia, antropologia (para estudos comparados sobre a 

diversidade cultural dos conceitos astronômicos), artes (representação simbólica e plástica de objetos 

astronômicos), mitologia, etc. As atividades propostas têm níveis diferenciados de complexidade, que 

podem ser adequados aos vários graus do ensino e realidades regionais.  

responsável: Vera Jatenco Silva Pereira 

http://www.fo.usp.br/?page_id=2824
http://www.fo.usp.br/?page_id=2824
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telefone: (11) 3091-4762 

endereço: Rua do Matão, 1226 - Cidade Universitária São Paulo-SP - Brasil - 05508-090 

e-mail: iag@usp.br 

site:  www.iag.usp.br/ 

  

316. PROJETO PORTAL JOVEM EXPLORADOR NO IAG/USP: O QUE É METEOROLOGIA 

objetivo: O presente projeto de extensão visa oferecer a crianças e adolescentes brasileiros um Portal 

de informações em Ciências Atmosféricas baseado na rede internet. Especificamente, objetiva-se que 

adolescentes possam despertar sua vocação paras as Ciências Atmosféricas no momento em que 

começam a pensar em carreira profissional. O Portal envolve o tratamento sério e correto dos 

assuntos da Meteorologia traduzidos para uma linguagem leve e acessível, sob supervisão do 

orientador do projeto. Objetiva-se também a criação de conteúdo em formato vídeo para o referido 

Portal, elaborados no Laboratório de Multimídia do IAG/USP, com a participação dos bolsistas do 

projeto e de professores, pesquisadores, alunos de pós-graduação e profissionais de meteorologia 

convidados, que gravarão peças curtas sobre suas atividades profissionais, bem como matérias 

científicas em formato vídeo. 

responsável:: Ricardo Hallak 

telefone: (11) 3091-4762 

endereço: Rua do Matão, 1226 - Cidade Universitária São Paulo-SP - Brasil - 05508-090 

e-mail: iag@usp.br 

site: www.jovemexplorador.iag.usp.br/ 

 

317. COLETIVO DE MULHERES SONJA ASHAUER  

objetivo: Coletivo de Mulheres autônomo do Instituto de Física em conjunto com o Instituto de 

Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP 

site: https://www.facebook.com/coletivosonjaashauer/timeline 

 

318. NOITE COM AS ESTRELAS 

objetivo: atendimento mensal aberto ao público para a observação do céu noturno utilizando um 

telescópio. Aumentaram a visibilidade do Observatório nas cidades próximas, onde ele aparece como 

uma referência de turismo cultural 

responsável: Prof. Dr. Ramachrisna Teixeira e Rafael Miloni Santucci 

telefone: (19) 3856-5400 

endereço: Rua do Observatório, s/n, Valinhos/ SP 

http://www.jovemexplorador.iag.usp.br/
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e-mail: rama.teixeira@iag.usp.br | rafaelsantucci@usp.br 

site:www.observatorio.iag.usp.br/  https://www.facebook.com/observatorioabrahaodemoraes/ 

 

319. DIVULGAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE DO AR E EMISSÕES DE GASES DO 

EFEITO ESTUFA  

objetivo: divulgação de dados de concentração de poluentes e gases de efeito estufa através de 

webpage 

responsável: Profa. Dra. Maria de Fatima 

telefone: (11) 3091.4706 

e-mail: mftandra@model.iag.br 

site: www.lapat.iag.usp.br 

 

320. DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO DO TEMPO NA CIDADE UNIVERSITÁRIA 

objetivo: medição da condição meteorológica a qualquer instante e "in loco", dentro da Cidade 

Universitária. A correta e ampla utilização da informação contribuirá para o cidadão identificar áreas de 

amenização de temperatura, as áreas mais adequadas para as práticas esportivas e lazer 

responsável: Prof. Dr. Humberto Ribeiro da Rocha 

telefone: (11) 3091.4705 

e-mail: humberto.rocha@iag.usp.br 

 

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS – IB 

 

321. BIO NA RUA  

objetivo: é um projeto de extensão implementado pelo CABio-USP em 2009. O evento ocorre todo 

ano em algum lugar público da cidade, levando materiais e oficinas de biologia e educação ambiental 

para bem perto da população 

e-mail: cambio@gmail.com 

site: https://www.facebook.com/comissaoambiental.dabiologia 

 

322. PROJETO FORA COPOS 

objetivo: o projeto está em fase inicial. Tem como objetivo diminuir o uso de copos plásticos 

descartáveis nos Restaurantes Universitários – vulgo bandejões – da Cidade Universitária – CUASO 

(Campus Capital, Butantã) 

site: https://cambiousp.wordpress.com/projetos-e-atividades/projeto-fora-copos/  

mailto:humberto.rocha@iag.usp.br
https://www.facebook.com/comissaoambiental.dabiologia
https://cambiousp.wordpress.com/projetos-e-atividades/projeto-fora-copos/
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323. FEIRA TROCA DE LIVROS  

objetivo: Feira de Troca de livros usados no IB-USP, aberta a todos, e recebe livros, gibis e revistas. 

Toda a comunidade pode trazer seus livros e trocá-los por outros. Os que sobram após a troca são 

levados para a Biblioteca itinerante Bicicloteca. Os livros restantes são encaminhados à doação para 

diferentes entidades 

site: https://cambiousp.wordpress.com/projetos-e-atividades/feira-de-troca-de-livros/  

 

324. MUSEU VIRTUAL DA EVOLUÇÃO HUMANA  

objetivo: acervo virtual 

site: http://www.ib.usp.br/biologia/evolucaohumana/  

 

325.  SEMANA TEMÁTICA DE BIOLOGIA  

objetivo: suprir lacunas na grade do curso, promover interação entre alunos e professores e ainda 

mostrar o vasto campo de atuação do biólogo. Ocorrem palestras, cursos, minicursos, oficinas e um 

debate, além de concursos e exposições 

site: http://www.ib.usp.br/semanatematica/18stbio 

 

326. ESTAÇÃO BIOLOGIA  

objetivos: Visitas monitoradas 

site: http://www.ib.usp.br/estacaobiologia/ 

 

327. ESTAÇÃO BIOLOGIA: DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MATERIAIS EDUCATIVOS 

objetivo: Temos como uma das atividades centrais da Estação Biologia a elaboração materiais 

didáticos para serem utilizados nas visitações, bem como em outros espaços 3 educativos. Todas as 

atividades desenvolvidas passam por um processo complexo de elaboração e diversas discussões a 

fim de deixá-las o mais interativa, completa e acessível possível. Assim, tem-se como objetivo a 

elaboração de materiais que sejam:  

●Didáticos de modo que aproxime a biologia da realidade do aluno, com contextualização necessária 

para que o conteúdo se insira na visão e entendimento da biologia em sua vida cotidiana.  

● Interativos de modo que o aluno seja ativo no processo de aprendizagem junto com o mediador.  

● Acessíveis para todos os públicos, independentemente de suas particularidades.  

● Adaptáveis para serem aplicadas em qualquer ambiente de aprendizagem, seja formal ou não.  

responsável: Beatriz Pacheco Jordao 

https://cambiousp.wordpress.com/projetos-e-atividades/feira-de-troca-de-livros/
http://www.ib.usp.br/biologia/evolucaohumana/
http://www.ib.usp.br/semanatematica/18stbio
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telefone: (11) 3091-8088 

endereço: Rua do Matão, trav. 14, nº 321, Cidade Universitária, São Paulo - SP, CEP: 05508-090 

e-mail: ccex@ib.usp.br 

site: http://www.ib.usp.br/comissoesib/ccex/ 

  

328. ESTAÇÃO BIOLOGIA: FORMAÇÃO DE NOVOS MONITORES 

objetivo: Estação Biologia tem como objetivo formar monitores capazes de:  

• atuar em ambientes de ensino não-formais;  

- Atuar na alfabetização científica de outros espaços e eventos de divulgação.  

- Manter diálogo constante com professores responsáveis pelo agendamento das visitas monitoradas 

e pela turma de alunos visitantes, de forma a atender as expectativas do público. 

• desenvolver atividades didáticas;  

- Ter autonomia para criar e desenvolver atividades didáticas lúdicas e interativas que possam ser 

replicadas na EB ou em outros espaços educativos.  

- Realizar transposição didática de conteúdos, de forma a adequar suas atividades para cada faixa 

etária 

• organizar-se em sistema de autogestão  

- Ter autonomia para tomar decisões, organizar atividades e eventos nos espaços, bem como zelar 

pela organização, manutenção e funcionamento do espaço e visitas 

responsável: Beatriz Pacheco Jordao  

telefone: (11) 3091-8088 

endereço: Rua do Matão, trav. 14, nº 321, Cidade Universitária, São Paulo - SP, CEP: 05508-090 

e-mail: ccex@ib.usp.br 

site: http://www.ib.usp.br/comissoesib/ccex/ 

                 

329. EXPOSIÇÕES VIRTUAIS: CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PÁGINA COM BASE EM 

EXPOSIÇÕES COM APOIO DE TECNOLOGIA WIKI.  

objetivo: A proposta do presente projeto é criar um ambiente virtual em que duas exposições já 

realizadas de modo tradicional possam ser levadas ao ambiente digital da internet. Assim, o conteúdo 

das exposições deverá ser adaptado e adequado para essa forma específica de apresentação e 

interação. A transposição necessária será parte do aprendizado do aluno com base no uso de 

ferramentas de web, tais como livestream, inserção de vídeos, applets etc. Como abordagem nova de 

sucesso, já implementada, temos, atualmente, a proposta intitulada "Video-artigo". Adicionalmente 

iremos dar suporte wiki aos projetos já em andamento. A proposta é que haja a possibilidade de que, 
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com uso de recurso QRCode, o visitante de exposições tenha acesso ao conteúdo que estará 

disponível on-line na base de dados da Wikipédia. Para tal uma base de conteúdo na Wikipédia está 

sendo montada. Assim, os conteúdos expositivos serão de acesso direto por visitantes, gerando uma 

interface computacional. A exposição intitulada “O que esperamos encontrar em nossas cabeças”, 

atualmente em fase final de montagem no Museu de Anatomia Veterinária, será a primeira a receber a 

ação. Na exposição haverão QR Codes em cada peça expositiva. Ao direcionar o celular ao ícone 

haverá o direcionamento para a página Wiki correspondente, permitindo o acesso direto ao conteúdo. 

De maneira complementar se espera que haja um ciclo entre o ambiente virtual e real: a exposição 

estará on-line, no site supracitado, da mesma forma, o conteúdo on-line será acessível de maneira 

organizada na exposição real.  

responsável:  André Frazão Helene   

telefone: (11) 3091-8088 

endereço: Rua do Matão, trav. 14, nº 321, Cidade Universitária, São Paulo - SP, CEP: 05508-090 

e-mail: ccex@ib.usp.br 

site: http://fisiologia.ib.usp.br/labcog/index.php/extensaopt-br 

 

330. SEMANA DO MEIO AMBIENTE 

objetivo: O encontro, promovido pela Fiesp, reúne empresários, executivos e especialistas em meio 

ambiente para discutir os impactos, vulnerabilidades e a adaptação às mudanças do clima, gestão 

ambiental, diminuição da redução de gases de feito estufa sem prejuízo à indústria, entre outros 

assuntos 

telefone: (11) 3091-8088 

endereço: Rua do Matão, 14, Butantã, São Paulo/SP 

e-mail: stbio@ib.usp.br 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS – ICB 

 

331. PROJETO MICROTODOS  

objetivo: microbiologia a serviço da cidadania. Atividades: os microrganismos estão em jogo; a Casa 

Microassombrada (conhecendo os microrganismos que vivem nas nossas casas e que são nossos 

hospedes permanentes) 

responsável: Profa. Dra. Maria Ligia Carvalhal 

site: http://www.icb.usp.br/~bmm/jogos/jogos_intro.html 
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332. ICB-USP TERCEIRA IDADE 

objetivo: possibilitar o idoso aprofundar conhecimentos em alguma área de seu interesse e ao mesmo 

tempo trocar informações e experiências com os jovens 

site: 

www.icb.usp.br/~svacadem/academico/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid121 

 

333. CURSO PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA 

objetivo: Busca oferecer a profissionais e estudantes da área de saúde informações sobre os 

mecanismos fisiopatológicos e bioquímicos relacionados à ocorrência de distúrbios psiquiátricos, bem 

como os fármacos utilizados no tratamento 

responsável: Moacyr Luiz Aizenstein 

 

334. CURSO FUNDAMENTOS PARA O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 

objetivo: Oferecer a profissionais e estudantes da área que atuam ou irão atuar na prescrição, 

dispensação e administração de medicamentos os fundamentos básicos para o exercício do uso 

racional de medicamentos 

responsável: Moacyr Luiz Aizenstein 

site: uspdigital.usp.br/apolo/apoObterCurso? 

 

INSTITUTO DE FÍSICA – IF 

 

335. ARTE E CIÊNCIA NO PARQUE 

objetivo: • Proporcionar uma oportunidade de aprendizagem para alunos de graduação e pós 

graduação em espaços não formais, e propiciando uma interação desses alunos com a escola pública 

de educação básica; • Contribuir para a educação e ampliação da cultura científica da população, 

identificando a C&T que se encontra no seu cotidiano; • Proporcionar uma relação mais íntima, 

especialmente das crianças e dos jovens, com o conhecimento científico através da interação com 

experimentos apresentados em seu aspecto lúdico, para estimular a curiosidade e a criatividade e 

atraindo-os para carreiras científicas e tecnológicas; • Contribuir para a melhoria do Ensino de 

Ciências; • Envolver professores e comunidades em projetos de C&T, realizando projetos em parcerias 

através de palestras, exposições e oficinas; • Proporcionar uma oportunidade de aprendizagem para 

alunos de graduação e pós graduação em espaços não formais, e propiciando uma interação desses 

alunos com a escola pública de educação básica. 

responsável: Mikiya Muramatsu  

http://www.icb.usp.br/~svacadem/academico/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid121
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telefone: 3091-6681 / 3091-6682 

e-mail: ccex@if.usp.br 

endereço: Rua do Matão  Nr.1371 CEP 05508-090 Cidade Universitária, São Paulo - Brasil 

site: http://portal.if.usp.br/extensao/ 

 

336. CASA DE LIBRA  

objetivo: coletivo discente LGTB 

responsável: Thiago C. Raszeja, Rafael R. de Campos, Vinícius Teixeira. 

e-mail: lgbt.if.iag.io@gmail.com 

 

337. NOVOS TALENTOS 

objetivo: O projeto Novos Talentos da USP está presente, desde o seu início, na Escola Municipal 

Jardim da Conquista, localizada na vila do Recanto dos Humildes, no bairro de Perus, além de atuar 

em mais outras oito escolas públicas de São Paulo. É um projeto de extensão universitária que 

literalmente sai dos muros da universidade e leva o conhecimento produzido para um público que 

normalmente não tem acesso a ele. Além do mais, o seu diferencial é trazer para o interior da 

universidade estudantes e professores das escolas parceiras para que possam vivenciar os espaços 

de ensino, pesquisa e extensão, de forma articulada com o projeto pedagógico escolar 

responsável: Vera Bohomoletz Henriques e Mikiya Muramatsu 

telefone: (11) 3091-6652 

e-mail: vivendoausp2012@gmail.com 

site:  http://www.vivendoausp.com.br/ 

 

338. VIVENDO A USP 

objetivo: apoio ao processo de formação pedagógica de estudantes, com ênfase no uso de recursos 

experimentais simples e na apresentação do show de física 

telefone: (11) 3091-6652 

endereço: Rua do Matão, Travessa R,187, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

site: http://www.vivendoausp.com.br/  https://www.facebook.com/vivendoausp?fref=ts 

 

339. ENCONTROS USP – ESCOLA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

objetivo: Encontro USP-Escola é projeto inovador no campo da formação e atualização de 

professores, de forma gratuita servindo de ponte entre a USP e Escolas Públicas 

e-mail: ccultext@if.usp.br 

mailto:ccex@if.usp.br
mailto:vivendoausp2012@gmail.com
mailto:vivendoausp2012@gmail.com
http://www.vivendoausp.com.br/
http://www.vivendoausp.com.br/
http://www.vivendoausp.com.br/
https://www.facebook.com/vivendoausp?fref=ts
https://www.facebook.com/vivendoausp?fref=ts
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site: https://www.facebook.com/groups/encontrouspescola 

 

340. VIRADA CIENTÍFICA 

objetivo: tornar o universo da ciência e da tecnologia mais próximo da sociedade paulista. Promovida 

pela Universidade de São Paulo (USP), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq/MCTI) 

telefone: (11) 3091-3699 

site: http://viradacientifica.com/ 

 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS – IGC 

 

341. EXPLORANDO O POTENCIAL CIENTÍFICO-SOCIAL DO ESTUDO DE FÓSSEIS NO 

ENSINO BÁSICO: APRIMORAMENTO DE UM KIT E CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR 

objetivo: preparação de kits com material fóssil e um guia para professores utilizados em escolas 

públicas; realização da atividade educativa de forma adequada e segura e desenvolvimento de um 

curso de capacitação para a utilização do guia e material destinado ao professor/escola para a 

realização da atividade educativa 

responsável: Profª Drª Juliana de Moraes Leme Basso  

telefone: (11) 3091-3942  

email: leme @usp.br 

 

342. COLETIVO FEMINISTA GEÓLOGA DINALVA 

objetivo: organização feminista discente. 

site: www.facebook.com/coletivofeminista.doigcusp?fref=ts 

 

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA – IME 

 

343. MATEMÁTICA EM MOVIMENTO  

objetivo: projeto voluntário com intuito de ensinar matemática para alunos do ensino médio da rede 

pública de São Paulo 

responsável: alunos voluntários da Poli USP 

e-mail: contato@MatematicaEmMovimento.com.br 

site: www.matematicaemmovimento.com.br/ |  https://www.facebook.com/MatMov/timeline 

http://viradacientifica.com/
http://viradacientifica.com/
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344. CAEM – CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO DO ENSINO DE MATEMÁTICA  

objetivo: centro que presta serviços de assessoria a professores de matemática, tais como cursos, 

oficinas, palestras e seminários 

responsável: Profª Cristina Cerri.  

telefone: (11) 3091-6160 | 3091-6266 

e-mail: caem@ime.usp.br 

site: www.ime.usp.br/caem   |  www.facebook.com/caem.imeusp 

 

345. EXISTIMOS  

objetivo: coletivo discente feminista que discute o papel da mulher dentro do instituto e nas ciências 

exatas, além de tratar de questões do nosso cotidiano 

responsável: Bartira e Maitê 

site: https://www.facebook.com/Existimos-IME-561680873968594/?fref=ts 

 

346. DIVERSIME 

objetivo: apoiar, reunir e propor discussões a respeito da sociedade LGBTTSI de estudantes e/ou 

frequentadores do IME-USP. Temos como objetivo viabilizar a comunicação entre os alunos acerca do 

assunto, sejam eles da comunidade LGBTTSI ou apenas simpatizantes! Informações sobre palestras 

na USP, eventuais debates na universidade, ou simplesmente apoio individual a estudantes são 

algumas das nossas ideias 

responsável: Luiz 

e-mail: diversime.usp@gmail.com | lj.diasnunes@gmail.com 

site: divers.ime.usp.br | www.facebook.com/diversimeusp 

 

347. LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA – LEM  

objetivo: desenvolver e difundir metodologias de ensino de Matemática utilizando o computador. Este 

material é regularmente oferecido, através de cursos, para professores de Matemática do ciclos 

Fundamental e Médio (antigos 1º e 2º graus), principalmente da rede pública de ensino 

responsável: Profº Leônidas de Oliveira Brandão 

e-mail: leo@ime.usp.br 

 

348. CENTRO DE COMPETÊNCIA EM SOFTWARE LIVRE – CCSL 

responsável: Prof. Dr. Alfredo Goldman  

mailto:caem@ime.usp.br
http://www.ime.usp.br/caem/
http://www.facebook.com/caem.imeusp
mailto:diversime.usp@gmail.com
mailto:lj.diasnunes@gmail.com
mailto:lj.diasnunes@gmail.com
mailto:leo@ime.usp.br
mailto:leo@ime.usp.br
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telefone: (11) 3091-5178 

endereço: Rua do Matão, 1010, São Paulo/SP 

e-mail: ccsl@ime.usp.br 

site: http://ccsl.ime.usp.br/  |  https://www.facebook.com/CCSL.USP/timeline 

 

INSTITUTO OCEANOGRÁFICO – IO 

 

349. APRENDER COM CULTURA E EXTENSÃO 

objetivo: Inserir o aluno da Graduação de Oceanografia nas atividades de Cultura e Extensão do 

IOUSP. -Ampliar o conhecimento do aluno além dos conteúdos acadêmicos e científicos obtidos em 

sala da aula. -Vivenciar os aspectos administrativos das atividades de Cultura e Extensão do IOUSP e 

da Universidade como um todo. -adquirir experiência profissional, acadêmica e pessoal. 

responsável: Anderson Garbuglio de Oliveira 

email: ccex-io@usp.br  

telefone: (11) 3091 6555 

endereço: Praça do Oceanográfico, 191, São Paulo - SP, 05508-120 

 

350. MUSEU OCEANOGRÁFICO,  PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E  PRODUÇÃO/EMPRÉSTIMO 

DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA  COMUNIDADES DA CAPITAL E LITORÂNEAS DE SÃO PAULO 

objetivo: O objetivo principal é a aproximação entre a universidade e as comunidades da capital e 

comunidades litorâneas através do empréstimo de materiais didáticos previamente elaborados e de 

auxiliar o conhecimento científico da comunidade caiçara, quanto a biodiversidade e as medidas 

ambientais de proteção de áreas de conservação ambiental, assim como tomarmos (comunidade 

científica) conhecimento de fato do quadro atual das condições socioambientais das comunidades 

litorâneas e de suas relações com o meio ambiente. 

responsável:: Rosalinda Carmela Montone   

email: ccex-io@usp.br  

telefone: (11) 3091 6555 

endereço: Praça do Oceanográfico, 191, São Paulo - SP, 05508-120 

 

351. MUSEU OCEANOGRÁFICO COMO ESPAÇO PARA PRÁTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

JUNTO À COMUNIDADE E DE CAPACITAÇÃO DE GRADUANDOS NA DIFUSÃO DAS CIÊNCIAS  

objetivo: Fomentar o aprimoramento e desenvolvimento das atividades educativas praticadas no 

Museu Oceanográfico IOUSP promovendo a difusão científica e cultural por meio do oferecimento de 

mailto:ccsl@ime.usp.br
mailto:ccsl@ime.usp.br
http://ccsl.ime.usp.br/
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visitas monitoradas, palestras aos escolares, prática de atividades lúdicas no espaço expositivo, 

preparo e monitoria de exposições itinerantes, divulgação do setor de empréstimo de materiais 

didáticos e ainda participação em excursões ecológicas 

telefone: (11) 3091-6587 | (11) 3091-7149 

e-mail: museu.io@usp.br 

 

352. EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADA ÀS COMUNIDADES LITORÂNEAS  

objetivo: atividades na maquete sócio-ambiental de Cananéia-Iguape-Paranaguá 

 

353. EDUCAÇÃO E PATRIMÔNIO NA CASA DE DONA YAYÁ  

objetivo: É de sua responsabilidade a formulação de diretrizes e políticas de preservação do 

patrimônio universitário, estabelecendo o rol dos bens culturais da USP merecedores de atenção 

especial, fomentando e desenvolvendo programas de valorização e documentação a seu respeito e 

assessorando processos de restauração, intervenção, incorporação e alienação dos mesmos 

responsável: Maria Del Carmen Ruiz 

telefone: (11) 3106-3562 

 

INSTITUTO DE QUÍMICA – IQ 

 

354. COLETIVO ANA ROSA KUCINSKI 

objetivo: coletivo feminista discente 

site: www.facebook.com/ColetivoAnaRosaK?fref=ts 

 

355. LABORATÓRIO ABERTO DE QUÍMICA 

objetivo: divulgação científica por meio de atividades experimentais e do desenvolvimento de 

materiais audiovisuais – contribuir para uma real compreensão do papel da Ciência na vida individual 

e na sociedade e para um melhor entendimento de problemas relacionados à ciência 

responsável: Luciane e Fabio 

telefone: (11) 3091-3829 

e-mail: gepeq@iq.usp.br 

site: http://gepeqiqusp.wix.com/gepeq#!laboratrio-aberto/cfs4 

 

356. QUÍMICA EM AÇÃO: TEATRO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA  

objetivo: apresentação em museus e centros de divulgação de ciências bem como em formato 

mailto:museu.io@usp.br
mailto:gepeq@iq.usp.br
mailto:gepeq@iq.usp.br
http://gepeqiqusp.wix.com/gepeq%23!laboratrio-aberto/cfs4
http://gepeqiqusp.wix.com/gepeq%23!laboratrio-aberto/cfs4
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itinerante, podendo ser levadas a escolas da capital paulista e do interior. Este projeto se justifica na 

necessidade e oportunidade de fortalecer e expandir o leque de ações do grupo teatral Química em 

Ação numa instituição que produz o conhecimento químico e anseia por divulgá-lo 

responsável: Amanda Gudrum Nitoli 

telefone: (11) 97448-5100 

e-mail: quimicaemacao@gmail.com   

site: http://qeausp.blogspot.com.br/ https://www.facebook.com/QuimicaemAcaoUSP 

 

357. A QUÍMICA AO ALCANCE DE MUITOS: UMA PROPOSTA DE DIVULGAÇÃO, 

EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E INTERAÇÃO COM ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO 

BÁSICO 

objetivo: a promoção de oportunidades a estudantes, professores e demais interessados em ciências 

da natureza de ampliar seus conhecimentos sobre a presença da Química na sociedade, por meio de: 

oferecimento de atividades experimentais que, ao mesmo tempo que podem despertar o interesse e o 

encantamento pela ciência, também tratam da relação ciência, tecnologia, sociedade e ambiente; 

elaboração de filmes sobre experimentos que permitem ao público e aos professores que os assistem 

estabelecer uma ligação entre a química e a sociedade, e que podem, pela sua simplicidade e 

cuidados, ser reproduzidos em escolas; elaboração de materiais de divulgação para as escolas 

participantes das atividades. Serão oferecidas atividades experimentais, denominadas “Oficinas 

Temáticas” a grupos de estudantes de escolas públicas e a professores, participantes de cursos de 

formação continuada e àqueles que fazem parte do Programa “USP abraça a escola” 

responsável: Maria Eunice Ribeiro Marcondes 

telefone: (11) 3815-3257 / 3091-3839  

endereço:  Av. Prof. Lineu Prestes, 748 - Butantã - São Paulo – SP CEP: 05508-000 

 

358. INVESTIGAÇÃO EM QUÍMICA COMO FERRAMENTA PARA A DIFUSÃO DA CIÊNCIA  

objetivo: propiciar a alunos do ensino fundamental e médio o contato com a Ciência em um ambiente 

no qual eles possam observar e realizar experimentos muito simples e pautados no uso do método 

científico 

 

359. IQ Solidário 

objetivo: O grupo IQ Solidário (IQSol) surgiu a partir de um desejo compartilhado por alguns alunos 

de lutar por relações sociais mais humanas e por um planeta mais sustentável, nos idos de 2012. O 

grupo é aberto a todas as pessoas (alunos de graduação e pós, funcionários e professores, do IQ ou 

mailto:quimicaemacao@gmail.com
http://qeausp.blogspot.com.br/
http://www.facebook.com/QuimicaemAcaoUSP
http://www.facebook.com/QuimicaemAcaoUSP
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de outros lugares) e busca trazer, para dentro do nosso contexto universitário, a possibilidade de 

realizar trabalhos voluntários, aproximando-nos uns dos outros e todos nós do meio em que vivemos, 

tanto no aspecto social quanto ambiental, conscientizando as pessoas de que somos responsáveis 

tanto pelo estado atual do mundo em que estamos, como do estado em que queremos deixá-lo no 

futuro. Entre as  atividades, tem-se a Doação de sangue, Sarau, campanhas de arrecadação de 

alimentos, roupas e brinquedos, Curso de Voluntariado, além de oferecemos apoio ao Projeto 

Alavanca Brasil, localizado na comunidade São Remo (ao lado da USP). 

facebook: www.facebook.com/IqSolidario 

e-mail: iq.solidario@gmail.com 

endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, 748 - Cidade Universitária, São Paulo - SP, 05508-000 

telefone: (11) 3091-3839 

 

360. Gepeq IQ USP 

objetivo: O GEPEQ - Grupo de Pesquisa em Educação Química tem como objetivo contribuir para a 

melhoria do Ensino de Química, de forma que este favoreça o desenvolvimento cognitivo dos 

estudantes e a formação de cidadãos mais críticos e conscientes. 

responsável: Prof. Dr. Luiz Roberto de Marais Pitombo e Profª Drª Maria Eunice Ribeiro Marcondes 

telefone: (11) 3091-3829 

e-mail: gepeq@iq.usp.br 

site: http://gepeqiqusp.wixsite.com/gepeq 

endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, 748. Butantã, Bloco 7 superior, Sala 761 

 

INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS – IEB 

 

361. ESTUDOS BRASILEIROS: ESTRATÉGIAS DE DIFUSÃO INTERNACIONAL  

objetivo: O projeto pretende cumprir o exaustivo levantamento de instituições estrangeiras que se 

dedicam aos estudos brasileiros, com o objetivo de consolidar uma rede de contatos e intercâmbios 

acadêmicos e culturais, a qual visa a melhor difusão das atividades do IEB-USP no âmbito 

internacional. 

responsável: Marcos Antonio de Moraes e Paulo Teixeira Iumatti 

telefone: (11) 3091-3244 

endereço: Edifício Brasiliana, Praça do Relógio Solar 342, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

e-mail: iebacademico@usp.br | mamoraes@usp.br | ptiumatt@usp.br 

 

mailto:iebacademico@usp.br
mailto:mamoraes@usp.br
mailto:ptiumatt@usp.br
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INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS – IRI 

 

362. PROJETO EDUCAR PARA O MUNDO  

objetivo: Assim é o coletivo Educar para o Mundo (EPM) – que começou como projeto e virou grupo 

de extensão que lida com educação popular e direitos humanos dos migrantes na capital paulista. E 

graças a essa atuação, tem papel fundamental tanto na visibilidade da questão migratória quanto na 

formação de pessoas e profissionais com sensibilidade para o tema 

endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, s/n, travessas 4 e 5, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

site: www.facebook.com/educarparaomundo?fref=ts https://educarparaomundo.wordpress.com/ 

 

363. HISTORIANDO: LATINO-AMERICANOS E GUERRA FRIA NA AMÉRICA LATINA (1 FASE: 

CHILE)  

objetivo: colaborar para a construção de um conhecimento intersubjetivo sobre a experiência dos 

latino-americanos durante o período da Guerra Fria na América Latina (1945-1989), por meio do 

diálogo entre conhecimento acadêmico e experiência pessoal dos latino-americanos que migraram 

para o Brasil, sobretudo por motivos de perseguição política, durante o contexto da Guerra Fria. Em 

cada ano do projeto será escolhido um país – e, portanto, um público-alvo de imigrantes – para ser 

analisado de forma sistemática 

endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, s/n, travessas 4 e 5, Cidade Universitária, São Paulo, 

SP 

e-mail: patycf@usp.br 

 

364. A PARTICIPAÇÃO DA CIDADE DE SÃO PAULO NA TERCEIRA CONFERÊNCIA DAS 

NAÇÕES UNIDAS SOBRE MORADIA E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL (HABITAT 

III)  

objetivo: O projeto visa que o (s) bolsista (s) selecionado (s) realize um estudo sobre a participação 

da cidade de São Paulo e de outros governos locais na Terceira Conferência das Nações Unidas 

sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III), considerando seus eventos 

preparatórios e desdobramentos recentes, no marco da construção de uma nova agenda urbana. 

responsável:: Feliciano De Sa Guimarães   

telefone: (11) 3091-1898 

endereço:  Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, s/n, travessas 4 e 5 - Cidade Universitária - CEP: 

05508-020 - São Paulo-SP 

   

https://educarparaomundo.wordpress.com/
https://educarparaomundo.wordpress.com/
mailto:patycf@usp.br
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365. SÃO PAULO COSMÓPOLIS: OS DESAFIOS DE UMA POLÍTICA MIGRATÓRIA MUNICIPAL  

objetivo: a Coordenação de Políticas para Migrantes da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania 

da Prefeitura de São Paulo e o Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo 

firmaram um convênio de extensão universitária, em 2013, com o objetivo de subsidiar a elaboração, a 

médio prazo, de uma pioneira política municipal para migrantes. Por meio do Projeto São Paulo 

Cosmópolis, o IRI auxiliou a Prefeitura na realização da organização de uma conferência municipal de 

migrações, especialmente a elaboração de um documento de base sobre política migratória; deu início 

à realização de um diagnóstico do atendimento de migrantes internacionais pelos diferentes órgãos da 

Prefeitura; e criou um portal, ainda provisório, de um atlas eletrônico (disponível em 

usp.br/cosmopolis), contendo o levantamento dos estudos quantitativos e qualitativos que existem 

sobre as migrações internacionais na cidade de São Paulo, além de notícias, vídeos e eventos sobre o 

tema, a fim de reunir em uma base comum e tornar facilmente acessível este acervo para 

pesquisadores, agentes públicos e cidadãos, especialmente migrantes 

endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, s/n, travessas 4 e 5, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

e-mail: deisy.ventura@usp.br 

 

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA – MAC 

 

366. MAC   ARTE CONTEMPORÂNEA PARA A TERCEIRA IDADE -  ACTI  

objetivo: A diversidade de ações educativas, culturais e criativas da programação do ACTI -- visitas 

às exposições, apreciação comparada de obras, aulas de história e teoria da arte, práticas de ateliê 

nas diversas linguagens artísticas com ênfase na arte digital, interação em redes sociais da Internet, 

atividades correlatas às montagens de mostras da produção dos ateliês, conversas com artistas, 

curadores...-- além do requerido desempenho do bolsista PUB no apoio técnico às atividades d o 

ateliê, assim como a oportunidade de desenvolver sua própria criatividade artística ao observar e 

acompanhar processos criativos dos participantes da terceira idade, todo esse conjunto de ações 

envolve o bolsista numa vivência bastante rica para sua formação acadêmica, cultural e humanística. 

abrindo um horizonte diferenciado de potenciais metas de atuação profissional nas áreas afins de arte, 

educação, ação cultural com público de terceira idade. 

responsável: Katia Canton Monteiro  

telefone: (11) 2648-0254 

endereço:  Av. Pedro Álvares Cabral, 1301 - Ibirapuera, São Paulo - SP, 04094-050                   

  

367. MAC   POÉTICAS VISUAIS EM INTERAÇÃO  
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objetivo: Promover o maior conhecimento do acervo do MAC-USP, aproximando o público-alvo da 

práxis artística contemporânea ( teoria e prática) , através da interação criativa com a agenda da 

programação de exposições do MAC-USP; - Promover uma maior atualização cultural do participante 

do Programa. - Desencadear e desenvolver, junto a esse público [de jovens e adultos, estudantes, 

artistas em formação de carreira e profissionais afins], participante do Programa, novos processos 

pessoais de criação em artes plásticas [construção de poéticas pessoais] que dialoguem com a 

produção contemporânea [inclusive com os procedimentos da cultura digital] ; - Favorecer a melhoria 

da qualidade de vida do participante, com formas participativas do exercício da cidadania. 

responsável: Katia Canton Monteiro 

telefone: (11) 2648-0254 

endereço:  Av. Pedro Álvares Cabral, 1301 - Ibirapuera, São Paulo - SP, 04094-050 

                

368. MAC   VER E LER   PROGRAMA DE VISITAS PARA JOVENS E ADULTOS EM 

PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NO MAC/USP 

objetivo: O programa propõe o desenvolvimento de visitas orientadas às exposições no MAC, para 

alunos de EJA (Educação de Jovens e Adultos) e MOVA (Movimento de Valorização da 

Alfabetização), baseado na metodologia de Paulo Freire. 

responsável: Katia Canton Monteiro 

telefone: (11) 2648-0254 

endereço:  Av. Pedro Álvares Cabral, 1301 - Ibirapuera, São Paulo - SP, 04094-050 

 

369. PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIOEDUCATIVA E CULTURAL VIVA ARTE! 

objetivo: contribuir à formação de Graduandos da Universidade de São Paulo, agregando em sua 

experiência acadêmica subsídios sobre a práxis educativa no âmbito da educação não formal, pelo 

acompanhamento do programa de inclusão socioeducativa e cultural do MAC-USP, intitulado Viva 

Arte! 

telefone: (11) 3091.3039 | (11) 3812.0218  

endereço: rua da Praça do Relógio, 160, Cidade Universitária, São Paulo/SP  

 

370. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERAR-TE (PARA FAMÍLIAS) E ARTE+PERTO (PARA 

PROFESSORES)  

objetivo: contribuir à formação de Graduandos da Universidade de São Paulo, agregando em sua 

experiência acadêmica subsídios sobre a práxis educativa no âmbito da educação não formal, pelo 

acompanhamento dos programas educativos para famílias (Interar-te) e de formação para professores 



                                                                 

                                                              

  
121 

sobre as exposições em cartaz (Arte+Perto) do MAC-USP 

telefone: (11) 3091.3039 | (11) 3812.0218  

endereço: rua da Praça do Relógio, 160, Cidade Universitária, São Paulo/SP  

 

371. MUSEU: EDUCAÇÃO LÚDICA – MEL  

objetivo O programa MEL tem como objetivo desenvolver ações educativas com ênfase numa 

abordagem lúdica e criar materiais de apoio. Há mais de 14 anos em desenvolvimento no MAC, essas 

ações e materiais constituem uma metodologia que fundamentou exposições educativas, criação de 

espaço lúdico, itinerâncias das mostras em escolas públicas  

telefone: (11) 3091.3039 | (11) 3812.0218  

endereço: rua da Praça do Relógio, 160, Cidade Universitária, São Paulo/SP  

 

372. VER E LER – PROGRAMA EDUCATIVO PARA JOVENS E ADULTOS ILETRADOS NO MAC  

objetivo O programa tem como proposta a duração de dois anos como projeto piloto e, 

posteriormente, tornar-se um projeto permanente de atendimento aos alunos de EJA (Educação de 

Jovens e Adultos)e MOVA (Movimento de Alfabetização) no museu, no período noturno 

telefone: (11) 3091-3039 | (11) 3812-0218  

endereço: rua da Praça do Relógio, 160, Cidade Universitária, São Paulo/SP  

 

 

373. LAZER COM ARTE PARA A TERCEIRA IDADE (LAPTI)  

objetivo Promover uma maior aproximação ao acervo do MAC-USP, junto ao público de terceira 

idade, numa interação criativa com a programação de exposições do Museu. Desencadear e 

desenvolver, junto a esse público de terceira idade, processos pessoais de criação em artes plásticas 

construção de poéticas pessoais que dialoguem com a produção contemporânea inclusive com os 

procedimentos da cultura digital; Promover uma maior atualização cultural do participante do 

Programa. Favorecer a melhoria da qualidade de vida do participante, através de uma forma de lazer 

criativo e instrutivo; Favorecer junto ao participante uma ampliação dos seus círculos sociais e de 

amizades; Propiciar formas participativas do exercício da cidadania 

telefone: (11) 3091-3039 | (11) 3812-0218  

endereço: rua da Praça do Relógio, 160, Cidade Universitária, São Paulo/SP  

 

MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA – MAE 
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374. ACESSIBILIDADE NO MUSEU ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA: DESAFIOS PARA UM 

MUSEU MAIS INCLUSIVO 

objetivo: Democratização do acesso ao museu com vistas à inclusão de grupos sociais 

marginalizados do convívio das instituições culturais; Ampliar a função social de uma instituição 

museológica trabalhando com públicos inclusivos que normalmente não possuem acesso aos espaços 

dos museus; Ampliar o potencial educativo de uma instituição museológica a partir do 

desenvolvimento de projetos com preocupações culturais e inclusivas; Ampliar as discussões acerca 

do conceito de diversidade cultural na perspectiva de que a convivência com as diferenças culturais 

pode levar à compreensão destas e estabelecer um processo de interação social; Possibilitar aos 

bolsistas participantes do projeto o contato com a educação não formal como campo profissional; 

responsável:: Camilo De Mello Vasconcellos 

telefone: (11) 3091-4905 

endereço: Av. Prof. Almeida Prado, 1466, Butantã, São Paulo/SP 

 

375. O MAE USP E O PÚBLICO DEFICIENTE VISUAL  

objetivo Contribuir para o desenvolvimento de programas educativos em museus voltados para 

públicos com deficiência visual; 2. Ampliar o potencial educativo de uma instituição museológica a 

partir do desenvolvimento de projetos com preocupações culturais e inclusivas. 3. Ampliar o acesso de 

um público que ainda não está contemplado em nossa instituição museológica, qual seja aquele 

portador de deficiência visual  

telefone: (11) 3091-4905 

endereço: Av. Prof. Almeida Prado, 1466, Butantã, São Paulo/SP 

 

376. A TERCEIRA IDADE NO MAE: INCLUSÃO DE PÚBLICOS DIFERENCIADOS  

objetivo Contribuir para reforçar a função social de uma instituição museológica; trabalhar 

conhecimentos que fazem parte da memória do público da terceira Idade, de forma prazerosa, 

instigante, educativa e reflexiva; conhecer os “bastidores” do MAE e as suas exposições e propiciar 

formação elementar nas áreas de arqueologia, etnologia, museologia, patrimônio cultural e memória 

telefone:(11) 3091-4905 

endereço: Av. Prof. Almeida Prado, 1466, Butantã, São Paulo/SP 

 

377. A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PEDAGÓGICOS NO MAE/USP  

objetivo Este projeto aproxima o aluno bolsista da ação educativa desenvolvida pelo MAE/USP 

principalmente no que tange a elaboração e empréstimo de materiais didáticos. 
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telefone:(11) 3091-4905 

endereço: Av. Prof. Almeida Prado, 1466, Butantã, São Paulo/SP 

 

378. O MAE E A INCLUSÃO SOCIAL: COMUNIDADE INFANTIL SÃO REMO – ESCOLA 

GIRASSOL  

objetivo Diversificar o público de atuação do MAE-USP com atendimento de crianças de 06 a 09 

anos; 2. Ampliar a função social de uma instituição museológica trabalhando com públicos inclusivos 

que normalmente não possuem acesso aos espaços dos museus; 3.Ampliar as discussões acerca do 

conceito de diversidade cultural na perspectiva de que a convivência com as diferenças culturais pode 

levar à compreensão destas e estabelecer um processo de interação social;4) Contribuir para 

aprofundar a relação entre a Universidade com as comunidades de seu entorno por meio de projetos 

de cultura e extensão 

telefone:(11) 3091-4905 

endereço: Av. Prof. Almeida Prado, 1466, Butantã, São Paulo/SP 

 

CENTRO DE PRESERVAÇÃO CULTURAL – CPC 

 

379. EDUCAÇÃO E PATRIMÔNIO NA CASA DE DONA YAYÁ  

objetivo: Formulação de diretrizes e políticas de preservação do patrimônio universitário, 

estabelecendo o rol dos bens culturais da USP merecedores de atenção especial, fomentando e 

desenvolvendo programas de valorização e documentação a seu respeito e assessorando processos 

de restauração, intervenção, incorporação e alienação dos mesmos. 

telefone: (11) 3106-3562 

endereço: Rua Major Diogo, 353, São Paulo/SP 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO MARIA ANTONIA – CEUMA 

 

380.  LEMBRANÇAS DO FUTURO: CULTURA E ARTE CONTEMPORÂNEA NO MARIA ANTONIA 

objetivo: Nossa equipe de mediação desenvolve projetos de pesquisa sobre arte contemporânea e 

disponibiliza, ainda, atendimento a professores e alunos da rede pública, assim como à visitação 

espontânea às exposições 

Responsável: Sylvia Caiuby Novaes 

telefone: (11) 3123-5231 
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381. BIBLIOTECA GILDA DE MELLO E SOUZA: LITERATURA E OUTRAS ARTES, EXTENSÃO 

DO SABER 

objetivo: disponibilizar o acervo da biblioteca Gilda de Mello e Souza é dedicado principalmente a 

publicações sobre as artes contemporâneas e áreas conexas. Seu núcleo gerador é a coleção de 

livros sobre artes, estética e história da arte que pertenceu à professora Gilda, primeira docente de 

Estética da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, localizada originalmente nos edifícios 

que sediam o Centro Universitário Maria Antonia 

telefone: (11) 3123-5253 

e-mail: bibliotecama@usp.br 

 

382. CENTRO DE AÇÃO EDUCATIVA  

objetivo: O setor de pesquisa e mediação do Centro Universitário Maria Antonia visa a promoção da 

arte e da cultura junto aos educadores que atuam na escola formal e na área social, bem como ao 

público em geral 

responsável: Guilherme Wisnik 

383. telefone: (11) 3123-5231 

 

NÚCLEO DOS DIREITOS DA USP 

 

384. ITCP – INCUBADORA TECNOLÓGICA DE COOPERATIVAS POPULARES 

objetivo: programa de Extensão Universitária que atua no fomento à Economia Solidária. 

Trabalhadores que procuram alternativas de geração de renda frente à desigualdade e ao 

desemprego organizam-se em cooperativas de trabalho, cujos princípios básicos são a posse coletiva 

dos meios de produção e distribuição, a gestão democrática e a valorização do trabalhador 

responsável: Reinaldo Pacheco da Costa 

telefone: (11) 3091-4400 / 3091-5828 

endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 257, Travessa 4, Bloco 28, Cidade Universitária, 

Butantã, São Paulo/SP 

e-mail: itcp@usp.br 

site: www.itcp.usp.br 

 

385. UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE 

objetivo: possibilitar ao idoso o aprofundamento de conhecimentos em áreas de seu interesse 

mailto:bibliotecama@usp.br
mailto:itcp@usp.br
mailto:itcp@usp.br
http://www.itcp.usp.br/
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responsável: Ecléa Bosi  

telefone: (11) 3091-9183 

endereço: rua do anfiteatro, 181, conjunto das colmeias, favo 3, São Paulo/SP 

e-mail: usp3idad@usp.br   

site: http://prceu.usp.br/nucleodosdireitos/usp3idade 

 

 

386. USP LEGAL  

objetivo: Programa que atua com uma abordagem sociotécnica para desmontar os processos 

excludentes dentro da Universidade, removendo barreiras atitudinais, arquitetônicas, pedagógicas e 

de comunicação, colocando-se como um repositório das experiências de inclusão e ponto de 

referência para as unidades, órgãos e comunidade da USP 

telefone: (11) 3091-2939 | (11) 3091- 4155 | CAS – Centro de Atendimento ao Surdo: (11) 3091 

4370 

responsável: Ana Maria Chiesa 

endereço: Rua do Anfiteatro, 181, conjunto das colmeias, favo 3, São Paulo/SP 

e-mail: usplegal@usp.br 

site: http://prceu.usp.br/nucleodosdireitos/usplegal 

 

387. USP DIVERSIDADE  

objetivo: Tem por objetivo desenvolver ações que estimulem a solidariedade e a promoção e o 

respeito aos Direitos Humanos. De início, o programa trata da diversidade sexual, escolhida por 

demandar, no momento, ações mais imediatas. Gradualmente, serão incluídos outros segmentos e 

grupos 

responsável: Heloisa Buarque de Almeida 

telefone: (11) 3091-9185 

endereço: Rua do Anfiteatro, 181, conjunto das colmeias, favo 3, São Paulo/SP 

e-mail: diversidade@usp.br 

site: http://prceu.usp.br/programa/usp-diversidade 

 

388. APROXIMA AÇÃO 

objetivo: Tomando por norte os Direitos Humanos, o programa pretende tornar-se um espaço 

privilegiado de interlocução entre ações e projetos da Universidade, no campus Butantã, e as 

demandas sociais comunitárias, inventariando, articulando e dando suporte às atividades de formação 

http://prceu.usp.br/nucleodosdireitos/usp3idade
http://prceu.usp.br/nucleodosdireitos/usp3idade
http://prceu.usp.br/nucleodosdireitos/usplegal
http://prceu.usp.br/nucleodosdireitos/usplegal
mailto:diversidade@usp.br
mailto:diversidade@usp.br
http://prceu.usp.br/programa/usp-diversidade
http://prceu.usp.br/programa/usp-diversidade
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e inclusão social por meio de ações dentro das diversas áreas do conhecimento 

responsável: Adriana Marcondes Machado e Beatriz Cristina Rocha de Oliveira 

telefone: (11) 3091-9182 

endereço: Rua do Anfiteatro, 181, conjunto das colmeias, favo 3, São Paulo/SP 

e-mail: aproxima@usp.br 

site: http://prceu.usp.br/nucleodosdireitos/aproximacao 

 

389. NOVOS TALENTOS DA USP CAPITAL  

responsável: Vera Bohomotez Henriques e Mikiya Muramatsu 

telefone: (11) 3091-6652 

e-mail: gtuspescola@gmail.com | vivendoausp2012@gmail.com 

site: http://encontrouspescola.blogspot.com.br/ | http://www.vivendoausp.com.br/ 

 

OUTROS PROJETOS (NÃO VINCULADOS A UMA UNIDADE ESPECÍFICA) 

 

390. NÚCLEO DE CONSCIÊNCIA NEGRA (NCN) 

objetivo: Construir a discussão étnico-racial na Universidade e na sociedade. Esta atuação tem se 

traduzido na realização de atividades de combate ao racismo, através da elaboração e 

desenvolvimento de projetos educacionais voltados ao acesso ao conhecimento e pela valorização da 

cultura afro-brasileira. Isso se traduz pela luta ao acesso à Universidade Pública de parcela da 

população historicamente excluída, através de políticas afirmativas. 

telefone: (11) 3091-4291 | (11) 95866-8863 

endereço: Av. Professor Lúcio Martins Rodrigues, travessa 4, bloco 3,  Cidade    Universitária, São 

Paulo/SP  

site: http://www.ncn.org.br/ | http://facebook.com.br/nucleodecosnciencianegra 

 

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SAS 

 

391. SOS MULHER 

objetivo: o projeto tem como objetivos: atender, acolher, orientar e encaminhar a recursos 

especializados moradoras do CRUSP que vivem relações violentas de gênero; prevenir essa violência 

com atividades educativas e promover o debate acerca desse assunto 

responsável: Prof. Dr. Waldyr Antônio Jorge 

mailto:aproxima@usp.br
mailto:aproxima@usp.br
http://prceu.usp.br/nucleodosdireitos/aproximacao
http://prceu.usp.br/nucleodosdireitos/aproximacao
mailto:vivendoausp2012@gmail.com
mailto:vivendoausp2012@gmail.com
http://www.vivendoausp.com.br/
http://facebook.com.br/nucleodecosnciencianegra
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telefone: (11) 3091-2036 

site: http://www.usp.br/coseas/COSEASHP/COSEAS2010.html 

 

392. ENVOLVENDO-SE COM CULTURA  

objetivo: Divulgar atividades de cultura ao público alvo, usuários do Restaurante Central, transeuntes, 

moradores do CRUSP e funcionários da SAS. 

responsável: Waldyr Antônio Jorge                                        

email: gsas@usp.br 

telefone: (11) 3091-2044 

endereço:  Rua do Anfiteatro, 295 

 

393. HORTA AGROECOLÓGICA DO CRUSP 

objetivo: Envolver estudantes da USP, moradores do CRUSP ou não, na concretização do Projeto; 

criar espaços de envolvimento entre os moradores, troca de idéias e práticas, trabalho coletivo, 

debates, encontros e oficinas; intensificar a socialização entre os moradores do CRUSP, utilizando 

como estratégia as atividades da horta; despertar e/ou o interesse de estudantes da USP para o tema 

da agroecologia e cuidados com a natureza. 

responsável: Waldyr Antônio Jorge                            

email: gsas@usp.br 

telefone: (11) 3091-2044 

endereço:  Rua do Anfiteatro, 295 

           

394. INCLUSÃO DIGITAL PARA FUNCIONÁRIOS 

objetivo: O objetivo geral do Projeto é proporcionar aos funcionários dos restaurantes da SAS, 

conhecimentos do mundo digital, atendendo às suas necessidades e reivindicações, por meio da 

transmissão de conhecimentos acadêmicos do aluno na área de computação. 

responsável: Waldyr Antônio Jorge                            

email: gsas@usp.br 

telefone: (11) 3091-2044 

endereço:  Rua do Anfiteatro, 295 

           

395. MÚSICA É CULTURA 

objetivo: O objetivo geral do Projeto é proporcionar a alunos de música a oportunidade de exercitar 

seus conhecimentos viabilizando coros de funcionários de Unidades da USP. São objetivos 
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específicos: fomentar nos funcionários da USP o interesse por atividades musicais, promover o 

aprendizado da música para iniciantes. 

responsável: Waldyr Antônio Jorge                                                   

email: gsas@usp.br 

telefone: (11) 3091-2044 

endereço:  Rua do Anfiteatro, 295 

 

396. NOSSA LÍNGUA PORTUGUESA 

objetivo: Este projeto visa a qualificação dos funcionários técnicos, administrativos e operacionais da 

Superintendência de Assistência Social (SAS) na utilização da Língua Portuguesa, promovendo 

aprimoramento pessoal com aplicação no desempenho de suas atividades no serviço de alimentação 

e de atendimento aos usuários dos restaurantes. 

responsável: Waldyr Antônio Jorge 

email: gsas@usp.br 

telefone: (11) 3091-2044 

endereço:  Rua do Anfiteatro, 295 

 

397. NA BOCA DO CRUSP 

objetivo: atualizar alunos moradores do CRUSP, cuja população gira em torno de 1.500 alunos, 

acerca de pesquisas, índices e demais informações sobre drogas lícitas e ilícitas em todo o mundo; 

manter permanentemente em pauta no ambiente da moradia estudantil assuntos referentes a uso 

excessivo de álcool e outras drogas; incentivar atitudes preventivas para uso problemático de álcool e 

outras drogas no espaço da moradia, da Universidade e da vida; incentivar discussões sobre o tema 

“Drogas” de maneira geral no ambiente da moradia estudantil através de Boletim elaborado 

bimestralmente pelos bolsistas; sensibilizar alunos moradores em situação de uso problemático de 

álcool e outras drogas, favorecendo o encaminhamento para o ACOLHE-USP, e/ou outras instituições 

de tratamento intra e extra USP; incentivar o uso de preservativos masculinos e femininos no CRUSP 

e demais ambientes intra e extra USP 

responsável: Prof. Dr. Waldyr Antônio Jorge 

telefone: (11) 3091-0118 

QUADRILÁTERO SAÚDE-DIREITO 

ESCOLA DE ENFERMAGEM – EE 
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398. BRINQUEDOTECA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP  

objetivo: pretende promover a importância do brincar na vida da criança e no restabelecimento de sua 

saúde, além de promover cultura lúdica junto aos estudantes e funcionários docentes e não-docentes 

da Escola 

responsável: Cecília Helena de Siqueira Sigaud 

endereço: av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419, São Paulo/SP 

 

399. BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE MENTAL  

objetivo: tem por objetivo oferecer a comunidade científica, pesquisadores, estudantes e profissionais 

da área da saúde mental um repositório de informações atualizado sobre várias categorias (livros, 

artigos, eventos, links, linhas de pesquisa, grupos de pesquisas, e outras). 

responsável: Marcia Aparecida Ferreira de Oliveira 

endereço: av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419, São Paulo/SP 

e-mail: marciaap@usp.br 

 

400. ATENDIMENTO DE MULHERES PARA DETECÇÃO DO USO DE ÁLCOOL DURANTE A 

GESTAÇÃO  

objetivo: atividades centradas na entrevista com mulheres no primeiro trimestre de gestação com 

perguntas sobre sua saúde física, seus hábitos de vida, sobre seus relacionamentos e dificuldades, e 

sobre como tem reagido em algumas situações difíceis ou estressantes. As respostas fornecidas 

serão anotadas em uma ficha. O objetivo principal é a detecção precoce do uso do álcool pela 

gestante como forma de prevenção da Síndrome Alcoólica Fetal 

responsável: Marcia Aparecida Ferreira de Oliveira 

e-mail: marciaap@usp.br 

endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419, São Paulo/SP 

 

FACULDADE DE DIREITO – FD 

 

401. DEPARTAMENTO JURÍDICO XI DE AGOSTO  

objetivo: assistência judiciária à população carente 

endereço: Praça João Mendes 62, 17º Andar - 01501-000 - São Paulo/ SP 

e-mail: diretoria@djxideagosto.org  

telefone 3113 – 3220 
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402. SAJU CIDADE  

objetivo: serviço de Assessoria Jurídica Universitária engajada na questão de direito urbanístico 

endereço: Largo do São Francisco, 95, Centro, São Paulo/SP 

 site: https://www.facebook.com/pages/SAJU-Cidade-USP/1500330640240813?ref=br_rs  

 

403. SAJU TUÍRA  

objetivo: serviço de Assessoria Jurídica Universitária engajada na questão do direito indígena 

endereço: Largo do São Francisco, 95, Centro, São Paulo/SP 

site: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008346881870&ref=br_rs 

 

404. SAJU CÁRCERE  

objetivo: serviço de Assessoria Jurídica Universitária engajada na questão do direito penitenciário 

endereço: Largo do São Francisco, 95, Centro, São Paulo/SP 

site: https://www.facebook.com/SajuCarcere?fref=ts 

 

405. SAJU COOPERATIVAS  

objetivo: serviço de Assessoria Jurídica Universitária engajada no na questão das cooperativas 

sociais 

endereço: Largo do São Francisco, 95, Centro, São Paulo/SP 

site: https://www.facebook.com/saju.cooperativas?ref=br_rs  

 

406. GDUCC  

objetivo: grupo de Diálogo Universidade-Cárcere-Comunidade 

responsável: Alvino Augusto de Sá 

endereço: Largo do São Francisco, 95, Centro, São Paulo/SP 

e-mail: gducc@hotmail.com 

 

407. CURSINHO ARCADAS  

objetivo: cursinho Pré-Vestibular organizado pelos estudantes da faculdade 

endereço: Largo do São Francisco, 95, Centro, São Paulo/SP 

site: https://www.facebook.com/arcadasvestibulares?fref=ts  

 

408. GEDS  

objetivo: grupo de Estudos de Diversidade e Sexualidade  
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endereço: Largo do São Francisco, 95, Centro, Prédio Anexo I, 2º andar, São Paulo/SP 

site: https://www.facebook.com/pages/Geds/241283209384778, jrlopes@usp.br 

 

409. COLETIVO FEMINISTA DANDARA  

objetivo: organização discente feminista 

endereço: Largo do São Francisco, 95, Centro  

e-mail: coletivodandarausp@gmail.com  

 

410. QUILOMBO OXÊ  

objetivo: coletivo auto organizado de negros e negras da faculdade  

responsável: Arthur Ramos 

telefone: (11) 97115-4517  

endereço: Largo do São Francisco, 95, Centro, São Paulo/SP  

site: https://www.facebook.com/quilombooxe?fref=ts 

 

411. RUBGY XI  

objetivo: grupo de alunos que ensinam Rugby em comunidades carentes 

responsável: João Cortes 

telefone: (11) 99971-4869 

endereço: Largo do São Francisco, 95, Centro, São Paulo/SP 

 

 

412. COLETIVO LGBT SAN FRAN 

 objetivo: Coletivo auto organizado por indivíduos LGBTT da faculdade 

 endereço: Largo do São Francisco, 95, Centro, São Paulo/SP  

 

413. NDC – NÚCLEO DE DIREITO À CIDADE 

objetivo: Núcleo de Direito à Cidade 

endereço: Largo do São Francisco, 95, Centro, São Paulo/SP 

e-mail: direitoacidade@googlegroups.com  

 

414. CLÍNICA DE DIREITOS HUMANOS LUIS GAMA  

objetivo: Tem  uma prática reflexiva em Direitos Humanos cujos principais objetivos são engajar os 

alunos em uma atuação responsável em Direitos Humanos e aproximar a Universidade da realidade 

mailto:jrlopes@usp.br
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social, fazendo-o dialogar com a comunidade na qual se insere 

responsável: Alcyr Barbin Neto e Janaína Dantas Germano Gomes  

endereço: Largo do São Francisco, 95, Centro, São Paulo/SP 

e-mail:janaina@paschoal.adv.br | janainapaschoal@uol.com.br 

 

415. CLÍNICA DE DIREITO AMBIENTAL PAULO NOGUEIRA NETO  

objetivo: Alia o estudo teórico (grupo de estudos) à atuação prática, por meio de projetos específicos 

desenvolvidos ao longo do semestre, com a finalidade de fomentar a análise crítica dos problemas 

afetos a questões ambientais, bem como a atuação concreta na propositura de soluções por meio do 

conhecimento jurídico 

reponsável: Profa. Dra. Patrícia Faga Iglecias Lemos  

e-mail: patricia.iglecias@furriela.adv.br | patricia.iglecias@usp.br | patricia.iglecias@viseu.com.br | 

patricia.iglecias@uol.com.br  

endereço: Largo do São Francisco, 95, Centro, São Paulo/SP 

 

416. DIREITO DE SEGURIDADE SOCIAL, GÊNERO E POBREZA  

objetivo: elaboração de uma Proposta Estruturalista para Direitos Econômicos e Sociais 

responsável: Calixto Salomão Filho  

endereço: Largo do São Francisco, 95, Centro, São Paulo/SP 

e-mail: calixtosalomao@terra.com.br 

 

417. DIREITO CONSTITUCIONAL NO QUOTIDIANO DAS PESSOAS  

objetivo: atividades práticas de campo destinadas a aprimorar a consciência cívica de cidadãos em 

geral, com particular atenção aos mais jovens de regiões carentes do município de São Paulo 

responsável: José Levi Mello do Amaral Junior  

endereço: Largo do São Francisco, 95, Centro, São Paulo/SP 

e-mail:  jose.levi@usp.br | jose.levi@uol.com.br  

 

418. OCUPANTES ORGANIZADOS POR DIREITOS  

objetivo: trabalho desenvolvido por advogados populares, estudantes, militantes dos direitos 

humanos, entre outros; de assistência, orientação jurídica e/ou educação popular com movimentos 

sociais 

endereço: Largo do São Francisco, 95, Centro, São Paulo/SP 
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419. PESQUISA E PRÁTICA JURÍDICA EM DIREITO E SEXUALIDADE  

objetivo: defesa e promoção da cidadania de minorias sexuais – tem por objetivo geral propiciar aos 

alunos a aplicação dos conhecimentos adquiridos acerca da relação entre direito e sexualidade, por 

meio de contato com a população LGBT, prestando auxílio jurídico judicial e extrajudicial, propiciando 

ao grupo vulnerável assistido apoio e comunicação com grupo de estudantes de qualidade. Suas 

atividades específicas envolvem: ajuizamento e acompanhamento de ações de modificação de 

registro civil (nome e sexo) de transexuais; denúncias e acompanhamento de casos administrativos da 

lei estadual 10948/01 (anti-homofobia); estudo para eventual modificação da atual lei de registros 

públicos relativo a pessoas transexuais 

responsável: José Reinaldo de Lima Lopes.  

endereço: Largo do São Francisco, 95, Centro, São Paulo/SP 

e-mail: jrlopes@usp.br   

 

420. GRUPO DIREITO E POBREZA: UMA PROPOSTA ESTRUTURALISTA PARA DIREITOS 

ECONÔMICOS E SOCIAIS III  

objetivo: As atividades propostas têm como objetivo permitir que alunos de graduação participem da 

elaboração de uma proposta de reformulação de regulamentações e leis relativas ao direito econômico 

brasileiro, percebidas como legislações voltadas à organização da atividade empresarial, mas que 

também têm um papel relevante na manutenção da desigualdade econômica brasileira. 

responsável: Carlos Pagano Botana Portugal Gouvêa 

endereço:  Largo do São Francisco, 95, Centro, São Paulo/SP 

             

421. PROJETO DE PESQUISA E PRÁTICA JURÍDICA EM DIREITO E SEXUALIDADE 

objetivo: Dar voz às demandas da população atingida, que será ouvida por meio de visitas periódicas 

ao Centro de Referência da Diversidade, serviço da Prefeitura de São Paulo administrado pela ONG 

Grupo pela Vida, que é referência na região central da cidade no oferecimento de serviço 

socioassistencial à população LGBT de baixa renda e também é entidade conveniada ao Grupo, 

encaminhando nossas assistidas desde agosto de 2013. Os alunos deverão coletar as impressões de 

suas assistidas em relação à experiência de ingressar com ação no Judiciário pleiteando sua 

identidade de gênero. Dessa forma, o grupo pretende continuar a seguir os preceitos do tripé 

universitário, apoiando-se em bibliografia de qualidade para desenvolver um trabalho consistente com 

atuação embasada nas teorias jurídicas atuais. 

responsável: Susana Henriques Da Costa 

endereço:  Largo do São Francisco, 95, Centro, São Paulo/SP 
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422. TRAJETÓRIAS DE VIDA E SUJEITOS DE DIREITO - VISIBILIZAÇÃO E PROTEÇÃO A 

DIREITOS DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO CENTRO DE SÃO PAULO 

objetivo: Realizar, no mínimo, oito saídas a campo qualificadas durante o projeto, coletando 

denúncias de violações e trajetórias de vida.  Publicizar as denúncias de violações de direitos 

humanos e trajetórias de vida,para o fomento do debate quanto às políticas públicas direcionadas 

àquele conjunto de pessoas que, frequentemente, não é ouvido pelo resto da sociedade. Realizar 

encaminhamentos coletivos, enfrentando estrategicamente as violações, de modo a pressionar os 

órgãos responsáveis por mudanças efetivas e duradouras. Empoderar os sujeitos das violações. 

Incrementar substancialmente o aporte teórico nessa área tão obliterada na esfera jurídica acadêmica. 

responsável: Guilherme Assis De Almeida 

endereço:  Largo do São Francisco, 95, Centro, São Paulo/SP 

 

423. OFICINA DE DIREITO AMBIENTAL  

objetivo: prática jurídica simulada de solução de conflitos ambientais – tem como objetivos: 

aprofundar a compreensão dos conflitos ambientais no qual o embate de interesses contrapostos 

resulta em demandas judiciais e administrativas de alta complexidade; analisar as possíveis soluções 

tanto a partir da interpretação e aplicação das normas jurídicas, como de outras soluções como a 

mediação ambiental; oferecer oportunidade de aprendizado aplicado no direito ambiental, a fim de 

analisar a aplicação de argumentos e princípios desenvolvidos em teoria  

responsável:  Ana Maria de Oliveira Nusdeo 

endereço: Largo do São Francisco, 95, Centro, São Paulo/SP 

e-mail: ananusdeo@usp.br / ananusdeo@uol.com.br 

 

FACULDADE DE MEDICINA – FM 

 

424. QUEM CALA CONSENTE?  

objetivo: rede de apoio às alunas e alunos vítimas de violência sexual e de gênero nos campi da 

USP, formada por mais de 100 professoras e pesquisadoras. Criada no dia 23 de abril de 2015. 

Professoras Heloísa Buarque e Vera Paiva.  Quatro grupos de trabalho: acolhimento às alunas e 

alunos vítimas de violência, campanha educacional para desnaturalizar a violência sexual e de gênero 

e levantar o debate do tema nas unidades, diagnóstico institucional dos regimentos éticos e 

normativos de comportamentos da Universidade, atividades localizadas em cada unidade, de acordo 

com a realidade delas  
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endereço: Av. Dr. Arnaldo, 455, Cerqueira César, São Paulo/SP 

site: https://www.facebook.com/quemcalaconsenteusp?fref=ts  

 

425. NEGGSS 

objetivo: Núcleo de Estudos de Gênero, Saúde e Sexualidade  

telefone: (11) 3061-7424  

endereço: Av. Dr. Arnaldo, 455, Cerqueira César, São Paulo/SP 

e-mail: caoc@caoc.org.br  

site: https://www.facebook.com/NEGSSFMUSP  

 

426. GENI  

objetivo: coletivo discente feminista 

telefone: (11) 3061-7424 

endereço: Av. Dr. Arnaldo, 455, Cerqueira César, São Paulo/SP 

e-mail: caoc@caoc.org.br  

site: https://www.facebook.com/coletivofeministagenidafmusp 

 

427. MED ENSINA  

objetivo: cursinho Popular da faculdade 

telefone: (11) 3061-9292  

endereço: Av. Dr. Arnaldo, 455, Cerqueira César, São Paulo/SP 

e-mail: medensina.fmusp@gmail.com  

 

428. GAMIA  

objetivo: Grupo de Assistência Multidisciplinar ao Idoso Ambulatorial  

endereço: Av. Dr. Arnaldo, 455, Cerqueira César, São Paulo/SP 

e-mail: jacob@saudetotal.com.br  

 

429. AMBULATÓRIOS SOCIAIS DO CAOC  

objetivo: oficina em que alunos da faculdade, organizados pelo Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, 

conversam com populares a respeito de Políticas de Saúde  

telefone: (11) 3061-7424 

endereço: Av. Dr. Arnaldo, 455, Cerqueira César, São Paulo/SP 

e-mail: caoc@caoc.org.br  

https://www.facebook.com/coletivofeministagenidafmusp
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430. NÚCLEO DE ESTUDOS E DE AÇÕES DE DIREITOS HUMANOS  

objetivo: desenvolve ações de acolhimento, apoio, orientação e encaminhamento dos alunos e 

residentes que tenham sido vítimas de qualquer tipo de violência nas dependências da faculdade 

telefone: (11) 3061-7616  

endereço: Av. Dr. Arnaldo, 455, Cerqueira César, sala 1310, São Paulo/SP 

e-mail: acolhimento@fm.usp.br | med-apoia@fm.usp.br | mluppi@usp.br | alinegaeta@fm.usp.br  

 

431. MELHORA NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES COTIDIANAS A IDOSOS A PARTIR DE 

PROGRAMAS DE ESTIMULAÇÃO DA MEMÓRIA E FUNÇÕES COGNITIVAS RELACIONADAS  

objetivo: manter ou melhorar o desempenho da memória e funções cognitivas relacionadas de idosos 

em sua vida cotidiana. Os potenciais participantes manifestam interesse por escrito e são contatados 

para agendamento de entrevistas individuais. As entrevistas inicial e final possibilitam aos idosos 

relatarem intensidade do uso da memória, suas queixas de memória e atenção, uso de estratégias 

para memorizar informações além de aferir desempenho da memória e avaliar os possíveis benefícios 

aos participantes gerados pelo PEM 

endereço: Rua Cipotânea, 51, Cidade Universitária, São Paulo/SP 

 

432. AGENCIAMENTO DE REDES E TECNOLOGIAS SOCIOCULTURAIS EM TERAPIA 

OCUPACIONAL - ESTRATÉGIAS CLÍNICAS E TERRITORIAIS PARA POPULAÇÕES EM 

VULNERABILIDADE  

objetivo: O projeto busca implementar transformações no cotidiano das populações atendidas e 

favorecer sua participação em atividades culturais no território, através da pesquisa e experimentação, 

da construção de um repertório artístico, do fortalecimento das trajetórias individuais, da experiência 

de suas possibilidades de vida em comum. 

responsável: Elizabeth Maria Freire De Araújo Lima 

email: ccexfm@usp.br 

telefone: (11) 3061-7454/ 7185/ 8550 

endereço:  Av. Dr. Arnaldo, 455 – Sala 1301 – 1º andar - Cerqueira César – São Paulo – SP 

  

433. ELABORAÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E INFORMATIVO DESTINADO À 

CRIANÇAS COM ENURESE NOTURNA 

objetivo: Desenvolver material educativo e informativo destinado à crianças com enurese noturna. 

responsável: Clarice Tanaka 

mailto:med-apoia@fm.usp.br
mailto:mluppi@usp.br
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email: ccexfm@usp.br  

telefone: (11) 3061-7454/ 7185/ 8550 

endereço:  Av. Dr. Arnaldo, 455 – Sala 1301 – 1º andar - Cerqueira César – São Paulo – SP             

  

434. ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DE CARTILHA EDUCATIVA PARA 

MOTORISTAS IDOSOS: MANTENDO DIREÇÃO EFICIENTE E SEGURA  PESQUISA 

objetivo: Elaborar e validar conteúdo de cartilha educativa para motoristas idosos com ênfase em 

esclarecimentos sobre mudanças decorrentes da idade no ato de dirigir e práticas de autocuidado 

para reduzir dificuldades e lidar com condições ambientais adversas a direção veicular. 

responsável: Maria Helena Morgani De Almeida 

email: ccexfm@usp.br 

telefone: (11) 3061-7454/ 7185/ 8550 

endereço:  Av. Dr. Arnaldo, 455 – Sala 1301 – 1º andar - Cerqueira César – São Paulo – SP  

 

435. IMPACTO DE MAUS TRATOS NA INFÂNCIA NO RECONHECIMENTO DE FACES E 

EMOÇÕES 

objetivo: Este estudo tem como objetivo estudar a associação entre maus tratos e alterações no 

processo de reconhecimento de emoções. 

responsável: Sandra Scivoletto           

email: ccexfm@usp.br 

telefone: (11) 3061-7454/ 7185/ 8550 

endereço:  Av. Dr. Arnaldo, 455 – Sala 1301 – 1º andar - Cerqueira César – São Paulo – SP 

                                                                      

436. PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E SEUS FAMILIARES: DESAFIOS E CONQUISTAS NO 

PERCURSO PARA A PARTICIPAÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO   

objetivo: Compreender a percepção da PCD e de seus familiares sobre a experiência de participar de 

um projeto de inclusão no trabalho; Reconhecer as trajetórias de vida de PCD e suas famílias no que 

diz respeito a compreensão sobre deficiência, direito ao trabalho, oportunidades de participação e 

experiências de vida relacionadas à inclusão no mundo do trabalho; Descrever e analisar o processo 

de implantação de um projeto comunitário de apoio à inclusão no trabalho de PCD destacando 

desafios e conquistas; Contribuir para a criação de alternativas assistenciais comunitárias que possam 

apoiar PCD e seus familiares na inclusão no mundo do trabalho; Colaborar para a discussão e 

construção de práticas de Terapia Ocupacional em apoio a processos de inclusão no mundo do 

trabalho. 

responsável: Fatima Correa Oliver 
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email: ccexfm@usp.br 

telefone: (11) 3061-7454/ 7185/ 8550 

endereço:  Av. Dr. Arnaldo, 455 – Sala 1301 – 1º andar - Cerqueira César – São Paulo – SP           

 

437. MAD ALEGRIA: UMA PROPOSTA DE HUMANIZAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE  

objetivo: realçar a importância da Humanização na relação entre os profissionais de saúde e os 

pacientes, por meio da figura do palhaço de hospital e/ou do contador de histórias  

endereço: Av. Dr. Arnaldo, 455 - Cerqueira César, São Paulo/SP 

e-mail: mad.alegria@gmail.com  

 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA – FSP 

 

438. A SAÚDE PÚBLICA NA FORMAÇÃO DO BRASIL CONTEMPORÂNEO: AS RAÍZES DA 

DESIGUALDADE NA SAÚDE 

objetivo: Analisar e compreender os fundamentos de conservação da desigualdade social na cultura 

política brasileira e como esse contexto se expressa na saúde pública e na transformação da política 

de saúde no Brasil, considerando que esta última está alinhada aos momentos mais significativos do 

processo de modernização da sociedade, de maneira a possibilitar uma reflexão sobre os impasses e 

as contradições que têm marcado a construção do nosso sistema de saúde.  

responsável: Maria Cristina Da Costa Marques 

telefone: (11) 3061-7000 

endereço:  Av. Dr. Arnaldo, 715 - São Paulo - SP - Brasil - CEP - 01246-904 

 

439. APRENDENDO COM A SAÚDE E SOCIEDADE: UMA EXPERIÊNCIA NO PROCESSO DE 

EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTIFICA  

objetivo: Contribuir para aperfeiçoamento do periódico científico Saúde e Sociedade e propiciar 

oportunidade de aprendizado a estudantes de graduação com interesse nas diferentes fases do 

processo de editoria e divulgação científica. O aprendizado se dará com a vivência no ambiente de 

produção de um periódico científico, que oportunizará conhecer as dinâmicas interna da editoria e 

divulgação científica e das exigências da comunidade científica quanto ao perfil de periódicos 

científicos. O estudante acompanhará e participará das seguintes atividades: as relativas ao fluxo 

interno de avaliação dos manuscritos submetidos; as reuniões e eventos que discutam política 

editorial; e as inciativas de ampliação da divulgação junto a comunidades não especificas do ambiente 

acadêmico 

mailto:mad.alegria@gmail.com
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responsável: Cleide Lavieri Martins  

telefone: (11) 3061-7000 

endereço:  Av. Dr. Arnaldo, 715 - São Paulo - SP - Brasil - CEP - 01246-904  

                                

440. DIFERENCIAIS NO USO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, SEGUNDO CLASSE SOCIAL 

objetivo: Testar a operacionalização do conceito de classe social adaptado do esquema de 

Goldthorpe proposto pela Sociedade Espanhola de Epidemiologia. Analisar o uso de serviços de 

saúde, no Brasil, segundo conceito de classe social adaptado do esquema de Goldthorpe proposto 

pela Sociedade Espanhola de Epidemiologia. 

responsável: Zilda Pereira Da Silva 

telefone: (11) 3061-7000 

endereço:  Av. Dr. Arnaldo, 715 - São Paulo - SP - Brasil - CEP - 01246-904  

 

441. INTERVENÇÕES EFETIVAS PARA A PREVENÇÃO RELACIONADA AO HIV EM 

ESCOLAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

objetivo: Compreender quais e como intervenções favorecem conhecimento sobre prevenção, 

práticas sexuais seguras e consentidas e realização de teste anti-HIV 

responsável: Ivan França Junior   

telefone: (11) 3061-7000 

endereço:  Av. Dr. Arnaldo, 715 - São Paulo - SP - Brasil - CEP - 01246-904:                    

                                                

442. GRUPO DE GÊNERO, MATERNIDADE E SAÚDE – GEMAS  

objetivo: Somos um grupo de estudos focado em tópicos de Gênero, Maternidade e Saúde, liderado 

pela Profa. Dra. Carmen Simone Grilo Diniz - Professora livre-docente do Departamento de Saúde 

Materno-Infantil, da Faculdade de Saúde Pública da USP 

endereço: Av. Doutor Arnaldo, 715, 2º andar, São Paulo/SP 

e-mail: sidiniz@usp.br 

 

443. EDUCAÇÃO PARTICIPATIVA E AMBIENTAL: SENSIBILIZAÇÃO POR MEIO DE HORTA 

COMUNITÁRIA  

objetivo: desenvolvimento de folder informativo e educativo sobre a horta na faculdade e a ocupação 

e uso sustentável dos espaços na instituição  

responsável: Claudia Maria Bógus 

endereço: Av. Doutor Arnaldo, 715, 2º andar, São Paulo/SP 



                                                                 

                                                              

  
140 

 

444. ASPECTOS SOCIAIS COGNITIVOS COMPORTAMENTAIS DE ADOLESCENTES DO 

SEXO FEMININO: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EM ESCOLAS TÉCNICAS DA CIDADE DE 

SÃO PAULO  

objetivo: estudo que tem por objetivo adaptar o impacto de um programa de intervenção nas escolas 

públicas de São Paulo 

endereço: Av. Doutor Arnaldo, 715, 2º andar, São Paulo/SP 

e-mail: ccexfm@usp.br 

 

INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE SÃO PAULO – IMT 

 

445. CULTURA E EXTENSÃO NUM INSTITUTO DE PESQUISA  

objetivo: o projeto visa à introdução dos conceitos de cultura e extensão universitária para alunos de 

graduação de cursos onde o IMTSP ministra disciplinas, como Medicina, Turismo e Saúde Pública, 

entre outros, por meio de participação nas atividades de planejamento, execução e avaliação das 

atividades de extensão universitária promovidas pelo IMTSP, como feiras, cursos, atividades digitais e 

exposições. Para os alunos bolsistas, estas interações têm diversas finalidades: a fixação e revisão 

crítica de conceitos sobre prevenção de doenças tropicais, a transmissão direta do conhecimento ao 

publico leigo carente, a valoração da importância da graduação pela repercussão da interação social e 

a criação de um espírito crítico e de uma ética adequada para a transmissão do conhecimento para a 

sociedade 

telefone: (11) 3061-8639 

e-mail:  ccex-imt@usp.br 

BAURU 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU 

 

446. CAMINHADA PRÓ-SAÚDE 

objetivo: Promover a integração da comunidade uspiana e bauruense, com o interesse de despertar a 

importância da prática de atividade física no cotidiano das pessoas. 

responsável: Marilza Dias de Almeida 

telefone: (14) 3235-8391 

 

447. INTERVALO CULTURAL  

mailto:ccex-imt@usp.br
mailto:ccex-imt@usp.br
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objetivo: Criado pela Seção de Eventos Culturais com o objetivo de propiciar cultura, lazer, 

relaxamento e integração a funcionários que permanecem no campus no horário do almoço. 

responsável: Marilza Dias de Almeida 

telefone: (14) 3235-8391 

 

448. APRENDER COM CULTURA E EXTENSÃO NO TEATRO DA USP: BAURU 

objetivo: O campus de Bauru desenvolve pesquisas no campo da Odontologia e da Fonoaudiologia e 

há uma constante troca entre as disciplinas práticas e as atuações teatrais. A proposta é uma tentativa 

de estabelecer áreas de fricção e criação de sentidos entre as áreas, aproximando assim os 

estudantes destas áreas e as linguagens artísticas, na perspectiva de uma formação potencializada do 

estudante. 

responsável: Marilza Dias de Almeida 

telefone: (14) 3235-8391 

 

449. ACESSO A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DE POPULAÇÃO DA REGIÃO AMAZÔNICA 

objetivo: Descrever a acessibilidade e a continuidade da atenção à saúde da população do município 

de Monte Negro, estado de Rondônia. 

responsável: Magali De Lourdes Caldana 

telefone: (14) 3235-8000 

endereço: Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 - Jardim Brasil, Bauru - SP, 17012-901 

 

450. INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE A RELAÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL E O 

DIABETES 

objetivo: Produzir e distribuir folhetos educativos sobre a relação entre a doença periodontal e 

diabetes em centros de referência no tratamento do diabetes mellitus em Bauru-SP. 

responsável: Carla Andreotti Damante 

telefone: (14) 3235-8000 

endereço: Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 - Jardim Brasil, Bauru - SP, 17012-901 

                               

451. PROJETO SABER MAIS: O USO DA INFORMAÇÃO NO CUIDADO INTEGRAL DO 

PACIENTE COM CÂNCER DA CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR – FOB-USP 

objetivo: A pesquisa tem como objetivos: avaliar a eficácia da informação por meio de vídeos e 

folhetos, fortalecer o paciente, a família e o cuidador no gerenciamento das situações advindas do 

processo de adoecimento em oncologia, possibilitar a formação interdisciplinar e humanizada do 



                                                                 

                                                              

  
142 

profissional em saúde, promover estudos sobre as melhores práticas assistenciais e educativas em 

câncer. As atividades são assistenciais, de educação e pesquisa. 

responsável: Cassia Maria Fischer Rubira 

telefone: (14) 3235-8000 

endereço: Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 - Jardim Brasil, Bauru - SP, 17012-901 

 

452. ELABORAÇÃO DE MATERIAL INSTRUCIONAL SOBRE ESTIMULAÇÃO DE 

LINGUAGEM PARA PAIS DE CRIANÇAS NASCIDAS PREMATURAS  

objetivo: Elaborar material instrucional sobre estimulação de linguagem para pais de crianças 

nascidas prematuras; e orientar os pais de crianças prematuras quanto a estratégias para estimular o 

desenvolvimento de linguagem de seus filhos 

responsável: Marilza Dias de Almeida 

telefone: (14) 3235-8391 

 

HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS (CENTRINHO) – BAURU 

 

453. CEDAU – CENTRO EDUCACIONAL DO DEFICIENTE AUDITIVO  

objetivo: Programa voltado para crianças de 3 a 12 anos de idade, residentes em Bauru e região, que 

apresentam algum tipo de distúrbio auditivo. 

responsável: Marilza Dias de Almeida 

telefone: (14) 3235-8391 

 

454. CENTRO DE ATENDIMENTO AOS DISTÚRBIOS DA AUDIÇÃO, LINGUAGEM E VISÃO 

objetivo: CEDALVI – atende a deficientes auditivos, de linguagem e de visão de todo o Brasil. 

responsável: Marilza Dias de Almeida 

telefone: (14) 3235-8391 

 

455. NÚCLEO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO E HABILITAÇÃO – NIRH  

objetivo: O treinamento profissional e o desenvolvimento da cidadania, oferece capacitação 

profissional e ensino de Libras (Língua Brasileira de Sinais) a pessoas com deficiência auditiva 

profunda. 

responsável: Marilza Dias de Almeida 

telefone: (14) 3235-8391 
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456. TV USP BAURU  

objetivo: Dar visibilidade às ações da instituição e ser mais um canal de ligação entre a universidade 

e a comunidade. Além de divulgar as práticas de pesquisa, ensino e extensão da Faculdade de 

Odontologia de Bauru (FOB) e do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC), a 

programação se concentra também em serviços de utilidade pública, como orientações de saúde. 

Possui dois projetos, o Saber Saúde e o Dica da Turminha, que estão disponíveis no seu canal no 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCTKxaqv4vMzTo183_GT5E_A.  

site: https://www.facebook.com/tvuspbauru   

 

LORENA 

ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA – EEL 

 

457. CRIAÇÃO DE MATERIAL PARADIDÁTICO E PLANEJAMENTO DE AULAS PARA O 

ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS COM BASE EM TEMAS LIGADOS À BIOTECNOLOGIA 

MODERNA  

objetivo: Esse projeto tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento de atividades que 

contemplem os avanços modernos em biotecnologia como forma de ensino de conteúdos de Biologia 

em escolas públicas de Ensino Fundamental. Contribuirá também para o desenvolvimento de 

competências e formação dos bolsistas por meio da sua inserção em atividades relacionadas ao 

ensino de ciências biológicas em uma escola pública em Lorena-SP. Nesse projeto, os bolsistas 

atuarão diretamente no processo de elaboração do material paradidático voltado para temas como 

citologia, biologia molecular básica e biotecnologia; além disso, participarão diretamente na realização 

das atividades propostas aos alunos. Os bolsistas irão trabalhar na elaboração do material 

paradidático e na preparação das aulas e práticas a serem realizadas. As práticas incluirão várias 

possibilidades de atividades, tais como, dinâmicas, jogos e experimentos. 

responsável: Júlio César dos Santos  

telefone: (12) 3159-5000 

endereço: Estrada Municipal do Campinho, s/n - Pte. Nova, Lorena - SP, 12602-810 

 

458. DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTOS PARA O ENSINO DE FÍSICA  

objetivo: otimização dos protótipos educacionais iniciado pelos alunos do projeto anterior do 

Programa Unificado de Bolsas 2015-2016, com o objetivo de despertar o interesse dos estudantes 

pela ciência e tecnologia. O conceito prático visa o desenvolvimento e aplicação de projetos por partes 
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dos alunos de engenharia, utilizando conceitos de desenho técnico, física, matemática, linguagens de 

programação, e metodologia da pesquisa científica, com o objetivo de realizar a construção e 

otimização de protótipos funcionais que se apliquem estes conhecimentos, com o objetivo de apoiar o 

ensino de Física. Como especificidade, ainda pretende-se a conceituação, desenvolvimento e 

otimização de kits educacionais para uso no ensino de física; revisão bibliográfica específica detalhada 

acerca dos tópicos utilizados nos kits educacionais; elaboração de sugestões de roteiros para 

aplicação dos kits desenvolvidos; aprimoramento dos conhecimentos sobre o desenvolvimento de 

material didático experimental e demonstrativo em física; realizar pesquisas e dar apoio ao ensino nas 

disciplinas de física; aplicar e compartilhar os resultados alcançados com a elaboração dos kits 

desenvolvidos; publicar trabalhos relacionados em revistas e congressos nacionais e internacionais. 

responsável: Lucas Barboza Sarno da Silva              

telefone: (12) 3159-5000 

endereço: Estrada Municipal do Campinho, s/n - Pte. Nova, Lorena - SP, 12602-810 

 

459. EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO: UMA ABORDAGEM LÚDICA PARA ALUNOS DO 

ENSINO MÉDIO  

objetivo: Contribuir para o desenvolvimento de competências e formação dos bolsistas em temas 

sócios educacionais por meio de sua inserção em atividades de extensão a serem realizadas em uma 

escola pública em Lorena (SP), cujo público-alvo são alunos de uma turma do Ensino Médio. Nesse 

projeto, os bolsistas atuarão diretamente na elaboração de material paradidático fascicular voltado 

para a abordagem de temas como importância do contínuo estudo, carreiras e suas informações, 

autoconhecimento para decidir sua profissão, possibilidades de ingresso no ensino superior ou 

técnico, além do desenvolvimento de uma metodologia dinâmica a ser apresentada para os alunos 

participantes das atividades desse projeto a cada tema abordado, e do desenvolvimento de um 

website para divulgação do projeto. Espera-se a partir da implantação desse projeto criar condições 

favoráveis aos alunos da rede pública uma maior visão em seu futuro, orientando estes a irem além do 

Ensino Médio. 

responsável: Marco Aurélio Kondracki de Alcântara              

telefone: (12) 3159-5000 

endereço: Estrada Municipal do Campinho, s/n - Pte. Nova, Lorena - SP, 12602-810 

 

460. EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA ENVOLVENDO A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS TÉCNICO 

E DE GRADUAÇÃO DA ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA   EEL   USP  

Objetivo: a partir do envolvimento dos alunos dos cursos de graduação e curso técnico em Química, 
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divulgar para a sociedade da cidade de Lorena e região do Vale do Paraíba os cursos oferecidos pela 

EEL – USP, os quais são: Engenharia Química, Engenharia de Produção, Engenharia Bioquímica, 

Engenharia de Materiais, Engenharia Física, Engenharia Ambiental, além do curso Técnico em 

Química. Essa divulgação acontecerá junto aos estudantes do Ensino Médio da rede pública e privada 

da região e mostrará aos possíveis ingressantes nos cursos da EEL – USP os principais aspectos 

sobre estes, tais como: perfil do profissional, áreas de atuação, atividades desenvolvidas, matriz 

curricular e oportunidades oferecidas pela unidade. 

responsável: Elisângela de Jesus Cândido Moraes                  

telefone: (12) 3159-5000 

endereço: Estrada Municipal do Campinho, s/n - Pte. Nova, Lorena - SP, 12602-810 

 

461. MODELAGEM DE JOGOS CIENTÍFICOS PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA  

objetivo: Fomentar e popularizar o uso de jogos com temáticas científicas como um instrumento de 

ensino e extensão. Para tanto, propomos os seguintes objetivos laterais: produção de jogos com 

temáticas científicas de forma a aproximar a ciência, os seus métodos e resultados ao público leigo de 

uma maneira lúdica, e assim combater o analfabetismo científico. A produção de jogos que possam 

ser utilizados para fins didáticos dentro do contexto atual dos conteúdos programáticos dos ensinos 

Fundamental, Médio e Superior. Fomentar o diálogo entre a Universidade e as escolas de ensino 

Fundamental e Médio e demais instituições de ensino Superior de Lorena. Ponto de importância 

central para a aproximação e subsequente fortalecimento da inserção da instituição na comunidade. 

Propiciar aos estudantes universitários oportunidades de amadurecimento de habilidades como o 

trabalho em equipe, modelagem e interação com o público através do desenvolvimento de estratégias 

conceituais e práticas para aplicação e construção de jogos científico-didáticos. Despertar a 

curiosidade de estudantes do Ensino Médio e Fundamental para a observação de fenômenos naturais 

e posterior concepção e implementação de metodologias científicas através de jogos científico-

didáticos, com ênfase em propostas relacionadas a problemas atuais. 

responsável: Gabriel Weber Martins                  

telefone: (12) 3159-5000 

endereço: Estrada Municipal do Campinho, s/n - Pte. Nova, Lorena - SP, 12602-810 

 

462. ORGANIZAÇÃO DE UMA FEIRA DE PROFISSÕES DOS CURSOS OFERECIDOS NA 

ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA   EEL   USP  

objetivo: Esclarecer aos estudantes de Ensino Médio as atribuições dos profissionais formados nos 

cursos oferecidos pela Escola de Engenharia de Lorena, de forma que os mesmos possam fazer uma 
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opção mais consciente na hora de escolher seu curso superior e ajudando a reduzir os índices de 

evasão, o presente projeto propõe organizar uma FEIRA DE PROFISSÕES no campus 1 da Escola de 

Engenharia de Lorena (EEL-USP), onde serão expostas as diversas áreas de atuação do Engenheiro 

Ambiental, Engenheiro Bioquímico, Engenheiro Químico, Engenheiro Físico, Engenheiro de Materiais 

e Engenheiro de Produção. O evento será aberto ao público, com duração de um dia, a ser realizado 

no mês de junho de 2017, das 08h às 18h, e contará com uma estrutura que permitirá aos visitantes o 

contato com profissões voltadas às áreas de Engenharia onde serão montados estandes monitorados 

por alunos graduandos dos cursos atualmente oferecidos na EEL, nos quais serão executados 

experimentos acerca de suas áreas para que os alunos possam entender com maior abrangência e de 

modo lúdico, o trabalho das profissões ligadas a essas áreas. 

responsável: Daniela Helena Pelegrine Guimarães                  

telefone: (12) 3159-5000 

endereço: Estrada Municipal do Campinho, s/n - Pte. Nova, Lorena - SP, 12602-810 

 

463. PROGRAMA PRATO LIMPO: COMBATENDO O DESPERDÍCIO NO RESTAURANTE 

UNIVERSITÁRIO DA ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA  

objetivo: Contribuir com o desenvolvimento de competências e formação dos bolsistas em temas 

socioambientais por meio de sua inserção em atividades relacionadas à minimização do desperdício 

de alimentos no RU da EEL. Nesse projeto, os alunos terão papel central no levantamento e na 

análise estatística de dados sobre a quantidade de resíduo produzido no RU; além da atuação direta 

na elaboração de campanhas para minimização e uso racional de recursos. Espera-se que com essas 

ações o RU possa operar em níveis aceitáveis de desperdício. 

responsável: Fabiano Fernandes Bargos                  

telefone: (12) 3159-5000 

endereço: Estrada Municipal do Campinho, s/n - Pte. Nova, Lorena - SP, 12602-810 

 

464. SHOW DE CIÊNCIAS: ESTIMULANDO O ENSINO DE CIÊNCIAS NAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DE LORENA   II 

objetivo: Estimular o ensino de Ciências nas Escolas Municipais de Lorena por meio de 

apresentações demonstrativas, descontraídas e seguras de fenômenos de ciências. Os objetivos 

específicos são, primeiramente, promover a interação entre a universidade e as escolas de ensino 

básico; contribuindo para a criação de um "Espaço Com Ciência"; trabalhar conteúdos de ciências de 

maneira interdisciplinar; planejar apresentações conforme a faixa etária e ano escolar; estimular e 

desenvolver novas formas de aprendizagem; além de desenvolver habilidades que possibilitem a 
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interação com o público nas apresentações. 

responsável: Sandra Giacomin Schneider                  

telefone: (12) 3159-5000 

endereço: Estrada Municipal do Campinho, s/n - Pte. Nova, Lorena - SP, 12602-810 

 

465. GRUPOS OPERATIVOS TEMÁTICOS DE CRESCIMENTO PESSOAL  

objetivo: Encontros semanais nos quais são tratados temas escolhidos pelos próprios participantes, 

com objetivo de levá-los a questionar-se e questionar sua realidade vivencial. 

responsável: Wilma Lucia Castro D. Cardoso 

e-mail: terezinha@debiq.eel.usp.br 

site: http://site.eel.usp.br/extensao/programas/3idade 

 

466. APRENDER ENSINANDO A CUIDAR DA POPULAÇÃO CANINA PARA PROMOVER UM 

AMBIENTE SAUDÁVEL E A SEGURANÇA AMBIENTAL 

objetivo: Auxiliar na divulgação da importância dos cuidados com a população canina, buscando 

promover um ambiente saudável e a segurança ambiental. 

responsável: Antonio Aarão Serra 

e-mail: aarao@dequi.eel.usp.br 

 

467. MOVIMENTO COM CIÊNCIAS: AULAS EXPERIMENTAIS PARA ALUNOS DA REDE 

PÚBLICA DE LORENA E REGIÃO  

objetivo: Ampliar as atividades iniciadas na Escola Arnolfo de Azevedo e replicar as atividades, do 

projeto de extensão Movimento com Ciências (MCC) da EEL-USP, que vem sendo desenvolvidas 

nessa escola em outras escolas da rede pública de Lorena e região. Pretende-se aproximar a 

Universidade do ensino básico por meio de ações que possam despertar o interesse dos alunos em 

aprender, de forma lúdica, os conteúdos das disciplinas de ciências exatas (Matemática, Física, e 

Química) e biológicas, além de desenvolver aptidões e competências práticas e intelectuais para o 

prosseguimento dos estudos em cursos superior das áreas de Ciências e Tecnologias. 

responsável: Carlos Yujiro Shigue 

telefone: (12) 3159-9919 

 

468. EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA ENVOLVENDO A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO DA ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA  

objetivo: Divulgar junto aos estudantes do Ensino Médio da rede pública e privada da cidade de 
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Lorena e região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas Gerais, os cursos oferecidos pela 

EEL–USP, mostrando aos possíveis ingressantes aspectos tais como: perfil do profissional, áreas de 

atuação, atividades desenvolvidas, matriz curricular e oportunidades oferecidas pela unidade. 

responsável: Elisângela de Jesus Cândido Moraes 

telefone: (12) 3159-5000 

 

469. CURSO: GESTÃO AMBIENTAL 

objetivo: Apresentar um histórico sobre as mudanças ocorridas no meio ambiente; difundir pesquisas 

sobre as mudanças climáticas e abordar o impacto deste evento para a natureza e os seres vivos; 

discutir questões relativas à crise hídrica e outros fatores relacionados às causas socioambientais, 

apontando caminhos de como a humanidade pode minimizar os impactos buscando o 

desenvolvimento sustentável. 

responsável: André Alves Prado 

telefone: (12) 3159-5035 

 

470. MAMUTE DA CIÊNCIA  

objetivo: Série de colóquios abertos ao público geral, organizado por docentes do Departamento de 

Ciências Básicas e Ambientais, cujo objetivo é apresentar temas da pesquisa científica de uma forma 

acessível e coloquial, discutindo seus métodos, resultados e aplicações. 

responsáveis: Gabriel Weber | Bertha Cuadros-Melgar | Eduardo Triboni | Fernando Catalani | Carlos 

Todero 

site: https://www.facebook.com/mamutesnaciencia 

 

471. NÚCLEO DE EMPREENDEDORISMO DA EEL-USP (EMPREEL)  

objetivo: Difundir a cultura empreendedora através de cursos, palestras, workshops, eventos e 

competições que estimulem o empreendedorismo. 

responsável: Júlia Siqueira 

telefone: (12) 992194199 

e-mail: empreel@gmail.com 

site:  www.facebook.com/empreel.usp?fref=ts 

 

472. RECICLANDO COM ARTE: RECICLAGEM DE PAPEL DA EEL-USP  

objetivo: Desenvolver objetos decorativos de qualidade a partir de papéis obtidos por meio da coleta 

seletiva na EEL-USP, utilizando resíduos de biomassa vegetal como reforço destes materiais, 

https://www.facebook.com/mamutesnaciencia
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provocando a interação da comunidade da Escola, incentivando a exploração do lado lúdico de seus 

membros e desenvolvendo a responsabilidade ambiental e social dos indivíduos. 

responsável: Maria da Rosa Capri 

telefone: (12) 3159-5000 

 

473. MAC VEST  

objetivo: Curso pré-vestibular ministrado por graduandos da EEL para alunos de escola pública. 

endereço: Av. Máximino Porpino, 2002 - Centro, Castanhal – PA. 

site: https://macvest.wordpress.com/ ; https://macvest.wordpress.com/ 

 

474. PROJETO CRIANÇA FELIZ  

objetivo: Trabalho desenvolvido com crianças da comunidade próxima ao campus. São realizadas 

palestras, atividades de reciclagem, reforço escolar e comemoração em datas festivas. 

responsável: Carolaine Lanza/Thiago José  

e-mail: tjgr.29@gmail.com/ carolainelanza@gmail.com 

site: www.facebook.com/projetocriancafeliz.pcf 

 

PIRACICABA 

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIROZ” (ESALQ) 

 

475. COMO ME VEJO E COMO ME VÊEM : O PROCESSO DE (RE)CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE DE MULHERES QUE VIVEM NA PRISÃO  

objetivo: Identificar os principais impactos na (des)construção da identidade feminina de mulheres 

presidiárias. Verificar se a cultura do presídio influencia na compreensão de identidade da mulher que 

passa a viver em sistema carcerário. Levantar os principais motivos que levaram a mulher a cometer o 

crime. Verificar a percepção das mulheres presas sobre a existência de papéis normativos entre 

homens e mulheres. Verificar a compreensão da relação familiar diante da condição de criminosa. 

Levantar as principais expectativas das presidiárias frente ao cumprimento da pena e liberdade. 

responsável: Heliani Berlato dos Santos                  

telefone: (19) 3429-4100 

endereço: Av. Pádua Dias, 11 - Cx. Postal 9 - Piracicaba – SP CEP 13418-900 

 

476. A GESTÃO DA DIVERSIDADE É PARA TODOS? COMO AS EMPRESAS ENXERGAM A 

https://macvest.wordpress.com/
https://macvest.wordpress.com/
http://www.facebook.com/projetocriancafeliz.pcf
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INSERÇÃO DE EX PRESIDIÁRIOS NO MERCADO DE TRABALHO  

objetivo: Identificar o quanto as empresas privadas da cidade de Piracicaba/SP estão dispostas a 

contratar pessoas que já viveram em sistema carcerário (ex-presidiários). Além disso, tem-se como 

objetivos específicos: compreender quais os motivos que levam as empresas a contratarem ou não 

pessoas nesta condição; verificar se a gravidade do crime influencia no aceite dos indivíduos; 

compreender como as organizações entendem e aplicam políticas de diversidade; descobrir se as 

organizações consideram a inclusão social destes indivíduos como uma prática da política de 

diversidade. 

responsável: Heliani Berlato dos Santos                  

telefone: (19) 3429-4100 

endereço: Av. Pádua Dias, 11 - Cx. Postal 9 - Piracicaba – SP CEP 13418-900 

 

477. AGRICULTURA NA ESCOLA COMO RECURSO PARA INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL  

objetivo: Inserir a agricultura, como recurso para promover a educação ambiental através de práticas 

agroecológicas, em escolas da Educação Básica, do município de Piracicaba, colaborando com que o 

processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos específicos torne-se mais eficaz. Assim, propõe-

se um Curso de Extensão, “Agricultura na Escola como Recurso para Educação Ambiental”, em 

parceria, já estabelecida, com a Secretaria Municipal de Educação e Diretoria Regional de Ensino de 

Piracicaba, possibilitando também, a elaboração de material didático de apoio ao docente. 

responsável: Rosebelly Nunes Marques                  

telefone: (19) 3429-4100 

endereço: Av. Pádua Dias, 11 - Cx. Postal 9 - Piracicaba – SP CEP 13418-900 

 

478. ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR: 

INICIATIVAS PARA SISTEMAS ALIMENTARES MAIS SUSTENTÁVEIS 

objetivo: Promover o contato de estudantes de graduação da ESALQ/USP com a agricultura familiar 

e produtores artesanais de alimentos, além de aprofundar o conhecimento teórico sobre as temáticas 

de atuação do grupo através de momentos de formação. 

responsável: Paulo Eduardo Moruzzi Marques                  

telefone: (19) 3429-4100 

endereço: Av. Pádua Dias, 11 - Cx. Postal 9 - Piracicaba – SP CEP 13418-900 

 

479. COMPOSTANDO NA CRECHE, UMA EXPERIÊNCIA PARA TODA A FAMÍLIA 
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objetivo: Desenvolver a educação ambiental junto à comunidade do CCIn, bem como estimular o 

reaproveitamento de resíduos orgânicos e expor seus efeitos negativos sobre o meio ambiente e sua 

importância para a ciclagem de nutrientes aumentando a sensibilidade das crianças em relação aos 

problemas ambientais de origem antrópica. O projeto pretende também atingir não somente a 

comunidade interna do CCIn, mas também os pais e familiares das crianças e funcionários, por meio 

da comunicação e educação. Estes participam sempre indiretamente das atividades realizadas com as 

crianças, uma vez que elas, de tempos em tempos, recebem o produto dessas atividades (composto e 

verduras da horta) para levarem para suas casas e incentivarem os pais a destinarem de maneira 

sustentável os resíduos orgânicos gerados em suas residências. 

responsável: Miguel Cooper                 

telefone: (19) 3429-4100 

endereço: Av. Pádua Dias, 11 - Cx. Postal 9 - Piracicaba – SP CEP 13418-900  

 

480. DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA ESCOLA: ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO 

DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

objetivo: Este projeto está em andamento e tem como objetivo principal a divulgação das Ciências 

Naturais, em escolas da Educação Básica, dos municípios de Piracicaba e região, focando conteúdos 

específicos abordados dentro do Currículo Oficial de São Paulo e Parâmetros Curriculares Nacionais, 

na área de Ciências da Natureza, em forma de palestras. Também é objetivo a preparação de material 

paradidático que será distribuído aos professores das escolas participantes do projeto, assim como a 

construção de um portal vinculado ao Grupo de Pesquisa CRECIN (Centro de Referência em Ensino 

de Ciências da Natureza), usando recursos tecnológicos, com o intuito de ampliar o alcance e a 

inclusão social, beneficiando pequenos centros de ensino do nosso país, com conteúdos 

desenvolvidos pela Universidade de São Paulo. 

responsável: Rosebelly Nunes Marques                 

telefone: (19) 3429-4100 

endereço: Av. Pádua Dias, 11 - Cx. Postal 9 - Piracicaba – SP CEP 13418-900 

 

481. ESCOLAS PÚBLICAS NA ESALQ   

objetivo: O Projeto Escolas Públicas na ESALQ possui duas vertentes: Programa Profissões na 

ESALQ realizado na instituição e Projeto de Vida realizado nas escolas. O primeiro tem a finalidade de 

aproximar os estudantes de ensino médio de escolas públicas de Piracicaba e região, ao contexto 

universitário, por meio de vivências nos dois ambientes - na escola em que estudam e na ESALQ. 

Sendo que na escola a proposta é desenvolver conteúdo que contribua para a escolha profissional 
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oferecendo metodologias para a construção de um Projeto de Vida elaborado pelos estudantes. Por 

outro lado, o projeto também dá oportunidade aos alunos de graduação em participar dessas 

iniciativas da instituição que permitem um aprendizado interdisciplinar, que fomente a pesquisa e que 

envolva os sete cursos de graduação de forma unificada, deve ser considerada com uma diretriz 

metodológica do curso. Por fim, busca-se diminuir o desconhecimento das etapas de ingresso na 

universidade pública, de modo a desmistificar a ideia de que estudantes advindos de escolas públicas 

não tem aptidão de adentrar em uma universidade pública. Enquanto que o Projeto de Vida faz o 

levantamento de informações sobre o contexto escolar com abordagem em ações ligadas à orientação 

profissional, para conhecer e analisar as expectativas dos professores e dos alunos, e oferecer 

intervenções que provoquem reflexões acerca da importância da formação profissional. Também 

objetiva: estabelecer elo de convivência entre os estudantes das escolas públicas e os bolsistas da 

Universidade; fortalecer as atividades desenvolvidas no decorrer do ano e a relação entre os 

estudantes-professores da rede pública e a USP/ESALQ, com ações que possam fomentar e 

incentivar ainda mais a participação de outras escolas da rede pública no Projeto; dar subsídios aos 

estudantes de escolas públicas de forma que os mesmos sintam-se capazes e tenham autoconfiança 

para tornarem-se alunos de uma universidade pública como a USP. 

responsável: Luiz Gustavo Nussio                 

telefone: (19) 3429-4100 

endereço: Av. Pádua Dias, 11 - Cx. Postal 9 - Piracicaba – SP CEP 13418-900 

  

482. EXTENSÃO/COMUNICAÇÃO RURAL  JUNTO À  COOPERATIVA DOS  PRODUTORES 

AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO, SP   COOPAMSP  

objetivo: Promover a troca de saberes entre produtores, alunos e professores através de atividades 

junto aos agricultores; estimular os estudantes, professores e agricultores para as reflexões e ações 

para a resolução de problemas sócio ambientais e da busca de informações técnicas inovadoras; 

propiciar espaços de aprendizagem, comunicação e articulação social junto aos produtores por meio 

de visitas, e encontros em suas atividades. Contribuir para que os produtores e suas famílias 

consigam desenvolver-se técnica, econômica e socialmente, ganhando autonomia e domínio das 

tecnologias. Buscar alternativas de produção de base ecológica que resultem em menor dependência 

de recursos externos à propriedade. Gerar indicadores tecnológicos para a produção de leite em 

sistemas de pastoreio rotacionado em pasto polifítico no verão e irrigado no inverno, de modo 

possibilitar a produção em bases mais ecológicas e sustentáveis. 

responsável: Antonio Ribeiro de Almeida Junior                        

telefone: (19) 3429-4100 
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endereço: Av. Pádua Dias, 11 - Cx. Postal 9 - Piracicaba – SP CEP 13418-900 

 

483. FLORESTAS DO FUTURO  

objetivo: O objetivo do Projeto é levar às crianças de instituições públicas noções básicas de 

entendimento, respeito e cuidado com o meio ambiente, a fim de despertar o interesse destas quanto 

às florestas e sua necessidade de preservação. Sobretudo, unir os conhecimentos teóricos sobre 

educação ambiental apreendido nas escolas com a vivência prática no dia da edição do Florestas. 

Dessa maneira, busca-se uma educação ambiental continuada na qual o aluno continue com o 

aprendizado e práticas ambientais na escola, que ele adquira a percepção de que o meio ambiente 

está onde ele convive, e possa aprender maneiras práticas de melhorar o ambiente no dia-a-dia. Além 

disso, o projeto proporciona a oportunidade de conhecer o campus da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz”, brincar, aprender e estimular o respeito e o convívio pessoal entre elas. 

responsável: Fernando Seixas                        

telefone: (19) 3429-4100 

endereço: Av. Pádua Dias, 11 - Cx. Postal 9 - Piracicaba – SP CEP 13418-900 

 

484. O PARADOXO: PROSTITUIÇÃO É TRABALHO? UMA DISCUSSÃO À LUZ DA TEORIA 

DE CARREIRA DESVIANTE 

objetivo: Verificar a compreensão de carreira à luz da teoria de carreira desviante na perspectiva de 

mulheres que atuam como profissionais do sexo. Traçar o perfil das mulheres que atuam como 

profissionais do sexo, levando em consideração aspectos como idade, raça, classe social, etc.; 

levantar os principais motivos que levaram as mulheres à prostituição; verificar a compreensão do 

tempo de exercício de suas atividades como profissionais do sexo (se é algo a longo prazo), afim de 

conhecer se o entendimento de carreira é percebido. 

responsável: Heliani Berlato dos Santos                                   

telefone: (19) 3429-4100 

endereço: Av. Pádua Dias, 11 - Cx. Postal 9 - Piracicaba – SP CEP 13418-900 

 

485. PROGRAMA DE VISITAS MONITORADAS AO CAMPUS LUIZ DE QUEIROZ 

objetivo: O Museu e Centro de Ciências, Educação e Artes “Luiz de Queiroz” tem como objetivo 

primordial trabalhar todos os aspectos da visita ao campus “Luiz de Queiroz”, com ações educativas 

não formais, com a intenção de despertar o interesse pelos processos científicos presentes no 

cotidiano das pessoas e especialmente na natureza. É desenvolvido através de um conjunto de 

práticas como oficinas de atividades interativas, pesquisas, visitas aos departamentos da ESALQ, 
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exposições educativas entre outras, viabilizando assim, um movimento constante e permanente entre 

a produção científica da Universidade e a comunidade, em especial o público jovem escolar. O 

Programa de Visitas Monitoradas objetiva recepcionar estudantes, professores e comunidade de 

Piracicaba e região no Campus “Luiz de Queiroz”, instruindo-os sobre as atividades desenvolvidas nos 

Departamentos, suas Linhas de Pesquisa e Projetos de Extensão Universitária. Atua também na 

divulgação dos cursos da ESALQ, aproximando-a da comunidade, oferecendo espaços para que 

professores do ensino Fundamental e Médio possam estimular os estudantes em atividades 

extraclasse procurando dinamizar o aprendizado em sala de aula. 

responsável: Sonia Maria de Stefano Piedade                                   

telefone: (19) 3429-4100 

endereço: Av. Pádua Dias, 11 - Cx. Postal 9 - Piracicaba – SP CEP 13418-900 

  

486. PROJETO BAZAR DO LAR: EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO COMO FERRAMENTA 

PARA ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA DO LAR DOS VELHINHOS DE 

PIRACICABA 

objetivo: assegurar a sustentabilidade do Lar dos Velhinhos de Piracicaba no longo prazo, por meio 

da reestruturação do bazar da instituição e capacitação das voluntárias que lá trabalham, através do 

aumento das receitas fixas da instituição. Com isso, a instituição poderá arcar com seus custos, 

diminuir sua dívida, além de auxiliar mais idosos. Para tanto, como objetivos específicos têm-se: a 

realização da reforma do bazar do Lar dos Velhinhos; o desenvolvimento do empreendedorismo nas 

voluntárias que trabalham no bazar; a criação de parcerias do bazar com outras instituições da região; 

o desenvolvimento de oficinas de capacitação das voluntárias para a gestão do negócio; e a 

divulgação e ampliação da visibilidade do Lar dos Velhinhos e do bazar nas redes sociais. 

responsável: Luciano Mendes                                   

telefone: (19) 3429-4100 

endereço: Av. Pádua Dias, 11 - Cx. Postal 9 - Piracicaba – SP CEP 13418-900 

 

487. PROJETO OHANA: A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO PRODUTORA DO 

EMPODERAMENTO DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PIRACICABA (CRP) 

objetivo: O empoderamento dos pais, através das oficinas culinárias ministradas pelos alunos e 

parceiros, capacitando e estimulando assim práticas empreendedoras entre as famílias, de modo que 

possam aumentar a renda familiar. Esperamos também, através do sucesso do projeto, obter 

lucratividade com a venda de produtos feitos pelas oficinas, vendendo-os e ajudando nas despesas do 

CRP, além de proporcionar a aproximação da instituição com os pais e dos pais com seus filhos. 



                                                                 

                                                              

  
155 

responsável: Luciano Mendes                                   

telefone: (19) 3429-4100 

endereço: Av. Pádua Dias, 11 - Cx. Postal 9 - Piracicaba – SP CEP 13418-900 

 

488. PROJETO PLANTAR CONSCIÊNCIA: A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO 

GERADORA DA CONSCIENTIZAÇÃO DE JOVENS SOBRE AS PRÁTICAS AMBIENTAIS 

objetivo: Promover o bem-estar dos jovens do Lar Franciscano de Menores através da introdução de 

atividades voltadas às práticas ambientais capazes de gerar a educação ambiental e promover a 

geração de renda. Para tanto, como objetivos específicos são: introduzir lixeiras para separação do 

lixo reciclável; auxiliar na atividade prática de separação do lixo produzido na instituição; construir uma 

composteira para produção de adubo a partir de resíduos orgânicos; estabelecer parâmetros para 

medir a quantidade de lixo gerado em uma refeição que seria destinado aos aterros, antes e depois da 

instalação das lixeiras e da composteira; realizar a limpeza e o corte da grama da área externa da 

instituição, com a colaboração dos jovens e educadores; conduzir o plantio de árvores frutíferas e a 

construção do jardim comestível e sensorial; realizar oficinas para ensinar a manutenção do jardim; 

ensinar o plantio de plantas alimentícias não convencionais (PANs); conscientizar para a introdução de 

plantas alimentícias não convencionais (PANCs) na dieta dos jovens; realizar oficina de produção de 

sabonetes; e conscientizar os jovens sobre rendas que podem ser obtidas através das atividades 

desenvolvidas e sobre formas de empreendedorismo a partir das atividades. 

responsável: Luciano Mendes                                   

telefone: (19) 3429-4100 

endereço: Av. Pádua Dias, 11 - Cx. Postal 9 - Piracicaba – SP CEP 13418-900 

 

489. VOCÊ PRECISA ESCOLHER! UMA CONTINUAÇÃO DO ESTUDO SOBRE A MERCÊ DO 

QUE ESTÃO AS ESCOLHAS PROFISSIONAIS DOS JOVENS 

objetivo: Verificar as principais diferenças entre alunos do colégio público regular e alunos de colégios 

públicos técnicos no tocante as escolhas de carreira. Verificar se a racionalidade econômica do mundo 

moderno interfere nas escolhas profissionais dos jovens e levantar dados que evidenciem o que os 

jovens julgam como prioridade, seja na profissão ou na vida pessoal. Verificar também quais são as 

expectativas em relação à construção da carreira de jovens de escolas públicas de Ensino Médio e 

Técnico e contrapor os resultados com aqueles obtidos na primeira parte da pesquisa. Verificar se a 

escola, família e grupo social influenciam nas escolhas destes jovens. 

responsável: Heliani Berlato dos Santos                                   

telefone: (19) 3429-4100 
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endereço: Av. Pádua Dias, 11 - Cx. Postal 9 - Piracicaba – SP CEP 13418-900 

 

490. CLUBE DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO LUIZ DE QUEIROZ (CEI-LQ)  

objetivo: Tem por objetivo a promoção do conhecimento nas temáticas de empreendedorismo e 

inovação para a comunidade da ESALQ-USP, articulando a aproximação da universidade com o 

tecido econômico e social da região.  

Telefone: (19) 3429-4444  Ramal: 8707  

endereço: Av. Pádua Dias - Vila Independência, Piracicaba/SP 

e-mail: ceilq@usp.br 

 

491. ENACTUS ESALQ  

objetivo: Propiciar tanto aos alunos como aos professores, a possibilidade de atuar na extensão 

universitária da ESALQ e da Universidade de São Paulo, por meio de um conjunto de ações dirigidas 

à sociedade, buscando difundir e aplicar os conhecimentos nelas gerados, vinculando-se de forma 

indissociável ao Ensino e à Pesquisa.  

endereço: Av. Pádua Dias - Vila Independência, Piracicaba/SP 

e-mail: mendes@usp.br  

 

492. ESALQ JR. CONSULTORIA (EJC)  

objetivo: Difundir tecnologia à comunidade através da execução de projetos com alto padrão de 

qualidade e eficiência exemplares, além de servir como intermediária entre empresas, prefeituras, 

produtores rurais e a Universidade. 

telefone: (19) 3429-4399 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila Independência, Piracicaba/SP 

e-mail: contato@esalqconsultoriajr.com.br 

 

493. EXTENSÃO EM COMUNICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E 

AGROECOLÓGICA DE AMERICANA (ECOACRA)  

objetivo: Realizar um trabalho em conjunto com os agricultores. 

telefone: (19) 3447-8607 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila Independência, Piracicaba/SP 

e-mail: addlucas@usp.br   

 

494. GRUPO "PROJETANDO AGRICULTURA COMPROMISSADA EM SUSTENTABILIDADE" 

mailto:ceilq@usp.br
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(PACES)  

objetivo: desenvolver, agrupar e difundir conceitos de produção sustentável, coerentes à realidade 

tropical, atendendo as necessidades da planta em benefício do setor produtivo 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila Independência, Piracicaba/SP 

e-mail: favarin.esalq@usp.br | esalqpaces@gmail.com  

 

495. GRUPO DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DA ESALQ – GADE 

objetivo: Restabelecimento da dinâmica de maciços florestais para promover um ecossistema 

ecologicamente saudável e estimular a conscientização da sociedade para a importância do uso 

sustentável dos recursos naturais 

responsável: Pedro 

telefone: (19) 2105-8630 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila Independência, Piracicaba/SP 

e-mail: gade.esalq@hotmail.com | pedrob@usp.br 

 

496. GRUPO DE AGROECOLOGIA E SISTEMAS AGROFLORESTAIS PIRASYKAUA (SAF-

PIRASYKÁUA)  

objetivo: Possibilitar o desenvolvimento do estudante nos campos da agroecologia, manejo 

agroflorestal e extensão rural a partir da práxis. 

telefone: (19) 3429 4115 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila Independência, Piracicaba/SP 

e-mail: armenio.esalq@usp.br 

 

497. GRUPO DE COMERCIALIZAÇÃO JUSTA E CULTURA ALIMENTAR (CAJAN)  

objetivo: Desenvolver reflexões e atividades relacionadas à comercialização justa e aos hábitos 

alimentares, buscando resgatar a biodiversidade alimentar local para valorizar as potencialidades do 

território no qual a sociedade se insere. 

telefone: (19)34478592  

endereço: Av. Pádua Dias - Vila Independência, Piracicaba/SP 

e-mail:  pmarques@usp.br    

 

498. GRUPO DE ESTUDO E PRÁTICAS DE USO RACIONAL DA ÁGUA (GEPURA)  

objetivo: Surgido a partir das primeiras ações para construção do Plano Diretor Socioambiental 

Participativo do Campus “Luiz de Queiroz” da USP, busca discutir e propor ações para solucionar 

mailto:favarin.esalq@usp.br
mailto:gade.esalq@hotmail.com
mailto:pedrob@usp.br
mailto:armenio.esalq@usp.br
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problemas socioambientais existentes no campus. 

telefone: (19) 3429-4074 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila Independência, Piracicaba/SP 

 

499. GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA PARA APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS 

AGROINDUSTRIAIS (CEPARA)  

objetivo: Colaborar com a questão de resíduos do campus, de forma a propor medidas para evitar 

sua geração ou buscar a destinação/tratamento de menor impacto. 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila Independência, Piracicaba/SP 

e-mail: cepara.usp@gmail.com  

 

500. GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ECOLOGIA E MANEJO DE FLORESTAS 

TROPICAIS (GEPEM)  

objetivo: Promover o manejo de florestas nativas de forma equilibrada com as atividades humanas. 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila Independência, Piracicaba/SP 

e-mail: gepem.esalq@gmail.com 

 

501. GRUPO DE EXTENSÃO DE SÃO PEDRO (GESP)  

objetivo: Grupo de estudantes que trabalha desde 1989 com os agricultores familiares da Serra de 

São Pedro, em parceria com a Cooperativa dos Produtores Agropecuários de São Pedro 

(COOPAMSP). 

telefone. (19) 3447 8607  

endereço: Av. Pádua Dias - Vila Independência, Piracicaba/SP 

e-mail: addlucas@usp.br | gespianos_esalq@googlegroups.com  

 

502. GRUPO DE EXTENSÃO EM MERCADO DE TRABALHO (GEMT)  

objetivo: Fazer o levantamento de informações socioeconômicas dos trabalhadores dos principais 

mercados agrícolas da região (cana-de-açúcar, soja, café e algodão), tais como: escolaridade, idade, 

nível de formalização, condições de trabalho e salários. 

Telefone: (19) 3429-4444 ramal 8716  

endereço: Av. Pádua Dias - Vila Independência, Piracicaba/SP 

e-mail: mafdmora@usp.br  

 

503. GRUPO DE EXTENSÃO EM SEGURANÇA DOS ALIMENTOS (GESEA)  
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objetivo: Educar profissionais do sistema agroalimentar quanto aos procedimentos de higiene e 

processamento visando garantir a segurança dos alimentos aos consumidores e evitar surtos de 

toxinfecções alimentares e prejuízos econômicos decorrentes de perdas de matéria-prima e nutrientes. 

telefone: (19) 3429-4150 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila Independência, Piracicaba/SP 

e-mail: glsturio@usp.br  

 

504. GRUPO DE EXTENSÃO EM SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL (PANGEA)  

objetivo: Oferecer aos alunos de Gestão Ambiental da ESALQ um contato direto e real com sistemas 

de Gestão Ambiental através de treinamentos, visitas técnicas e grupos de estudo  

telefone: (19) 3429-4531 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila Independência, Piracicaba/SP 

e-mail: romanelli@usp.br  

 

505. GRUPO DE EXTENSÃO PARA ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO  

objetivo: Reunir professores em formação para desenvolver estágio em escolas públicas, visando a 

valorização de atividades práticas e recursos de informática em que o estudante é o centro do 

processo ensino-aprendizagem. 

telefone: (19) 3447-8603 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila Independência, Piracicaba/SP 

e-mail: massabni@usp.br  

 

506. GRUPO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO AMBIENTAL 

(GECOM)  

objetivo: Estudar e pesquisar questões relativas à comunicação, cultura e sustentabilidade em 

sociedades complexas, por meio de ações voltadas à democratização da informação e da 

comunicação, fomentando a produção e publicação de vídeos, textos, fotos e charges para blog 

socioambiental (web jornalismo), além de ações especiais conforme demandas observadas, podendo 

envolver ou não outras mídias como rádio, cartazes, sites, portais e redes sociais. 

telefone. (19) 3447-8596  

endereço: Av. Pádua Dias - Vila independência, Piracicaba/SP 

e-mail: lauramar@usp.br 

 

507. GRUPO POLIS 
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objetivo: Gestão Ambiental Urbana – grupo de estágio, pesquisa e extensão que trabalha com a 

temática ambiental na cidade buscando desenvolver conhecimentos e ampliar a visão dos membros 

sob a perspectiva de um ambiente urbano atento à qualidade de vida da população que o habita, 

proporcionando bem-estar físico e mental e possibilitando o desenvolvimento sadio das atividades que 

o circundam. 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila independência, Piracicaba/SP 

e-mail::  polisgau.esalq@gmail.com 

  

508. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 objetivo: Gerenciamento e Administração da Empresa Agrícola (PET-GAEA) tem por objetivo: 

proporcionar, por meio da educação tutorada, uma formação diferenciada que complemente o ensino 

acadêmico, desenvolvendo habilidades como liderança, pró-atividade e trabalho em equipe, e ao 

mesmo tempo, aproximar os integrantes da realidade do mercado de trabalho formando agentes de 

mudança na sociedade dotados de visão crítica, capacidade de comunicação e aprendizado 

telefone: (19) 3429-4444 ramal 8735 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila independência, Piracicaba/SP 

e-mail: petgaea.esalq@gmail.com 

 

509. PROGRAMA DE APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS PARA PREFEITURAS DE PEQUENOS MUNICÍPIOS  

objetivo: Estruturar um programa de apoio às prefeituras de pequenos municípios na elaboração dos 

seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila independência, Piracicaba/SP 

e-mail:  amnolasc@usp.br  

  

510. COLORINDO O BAIRRO  

objetivo: Formar uma rua ou área bem arborizada, como projeto piloto para outras ruas e outros 

bairros através de processo educativo da população. 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila independência, Piracicaba/SP 

e-mail: lcapella@usp.br 

   

511. CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE PROFESSORES DA 

REDE PÚBLICA DE PIRACICABA E REGIÃO  

objetivo: Contribuir na formação continuada dos professores e educadores de escolas do ensino 
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Fundamental e Médio do município de Piracicaba e região, incorporando as exigências educacionais 

contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estimulando a reflexão e a realização de 

ações, projetos de intervenção local e adoção de práticas adequadas sobre a temática ambiental. 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila independência, Piracicaba/SP 

e-mail:  edson.vidal@usp.br  

 

512. ARTICULAÇÃO DAS INICIATIVAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CAMPUS 

"LUIZ DE QUEIROZ"  

objetivo: Produção de uma cartilha educativa sobre ambientalização de universidades; apoio ao 

fortalecimento da plataforma sobre sustentabilidade socioambiental em universidades, que faz parte 

do projeto de cooperação entre a Universidade Autônoma de Madri e a Universidade de São Paulo, no 

campus “Luiz de Queiroz”.  

endereço: Av. Pádua Dias - Vila independência, Piracicaba/SP 

e-mail: mcooper@usp.br  

 

513. DIVULGAÇÃO DAS CIÊNCIAS NATURAIS: ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO 

DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA  

objetivo: divulgação das ciências naturais em escolas da educação básica dos municípios de 

Piracicaba e São Paulo, focando inicialmente conteúdos específicos abordados dentro do currículo de 

base das áreas de Astronomia, Física e Química. 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila independência, Piracicaba/SP 

e-mail: rosebelly.esalq@usp.br 

 

514. ALIMENTO SEGURO E O PAPEL DO CONSUMIDOR  

objetivo: Orientar o consumidor, por meio de ações educativas junto à mídia local, sobre higiene dos 

alimentos e seu papel na cadeia alimentar como agente de mudança, visando estimular a melhoria 

das condições higiênico-sanitárias dos alimentos disponíveis para consumo. 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila independência, Piracicaba/SP 

 

515. AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR SOCIOAMBIENTAL PARTICIPATIVO DO 

CAMPUS “LUIZ DE QUEIROZ” 

objetivo: O Plano Diretor Socioambiental Participativo do campus “Luiz de Queiroz” (PDS) refere-se à 

união de esforços de cerca de 320 membros da comunidade do campus para a elaboração de um 
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plano com diretrizes e o delineamento de uma política ambiental para o campus de Piracicaba. 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila independência, Piracicaba/SP 

e-mail: mcooper@usp.br 

 

516. CORAL LUIZ DE QUEIROZ  

objetivo: Seção de Atividades Culturais –  tem por objetivo levar música à comunidade. 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila independência, Piracicaba/SP 

e-mail: soniamsp@esalq.usp.br 

 

517. PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS, ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES PEDAGÓGICAS 

NO ASSENTAMENTO MILTON SANTOS (AMERICANA E COSMÓPOLIS-SP)  

objetivo: favorecer o debate e a mobilização de conhecimentos com vista a uma reflexão crítica a 

respeito da questão agrária, agroecologia, economia solidária, prestação de serviços ambientais e 

políticas públicas de desenvolvimento rural. 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila independência, Piracicaba/SP 

e-mail: pmarques@usp.br  

 

518. EXTENSÃO RURAL, AGROECOLOGIA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA 

SOLIDÁRIA: BUSCANDO ESTATÍSTICAS SOBRE PRODUTORES E CONSUMIDORES NA REDE 

GUANDU  

objetivo: promover o contato de estudantes de graduação em Economia, Ciências Agrarias e afins 

com a realidade da agricultura familiar da região através de ações de extensão, formação e 

organização associativa e com ações concretas de Comércio Justo e Economia Solidária, envolvendo 

experiências de articulação de consumidores e produtores e de pesquisa estatística sobre os anos de 

experiência da iniciativa. 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila independência, Piracicaba/SP 

e-mail: almeidaj@usp.br 

  

519. PROJETO MORADIAS SUSTENTÁVEIS 

 objetivo: Contribuir na formação socioambiental da comunidade do campus “Luiz de Queiroz” e 

demais interessados por meio do desenvolvimento de práticas voltadas à adoção de tecnologias de 

baixo custo e reduzido impacto socioambiental. 

telefone: (19) 3429-4051 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila independência, Piracicaba/SP 
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e-mail: moradias.contato@hotmail.com 

 

520. AÇÕES EDUCATIVAS VOLTADAS À TEMÁTICA DOS 3 RS EM ESCOLAS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO DE PIRACICABA E REGIÃO  

objetivo: Desenvolvimento de práticas voltadas à educação ambiental junto às instituições de ensino 

de Piracicaba, principalmente escolas públicas, de maneira a abordar temas relacionados ao meio 

ambiente com ênfase na geração de resíduos, visando a reflexão que instigue práticas 

ambientalmente adequadas e pensamento crítico por parte dos participantes. 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila independência, Piracicaba/SP 

  

521. EXTENSÃO/COMUNICAÇÃO RURAL JUNTO À COOPERATIVA DE PRODUTORES 

FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO (SP)  

objetivo: Promover a troca de saberes entre produtores, alunos e professores através de atividades 

de extensão; capacitar alunos e professores através da resolução de problemas e da busca de 

informações técnicas dentro da Universidade; desenvolver a comunicação rural e a articulação social 

junto aos produtores por meio de visitas e encontros participativos; contribuir para que os produtores 

familiares e suas famílias consigam desenvolver-se técnica, econômica e socialmente, acompanhando 

e propondo alternativas viáveis em suas atividades; buscar alternativas de produção que resultem em 

menor dependência de recursos externos à propriedade. 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila independência, Piracicaba/SP 

e-mail: gespianos_esalq@googlegroups.com 

 

522. COMPOSTANDO NA CRECHE: UMA EXPERIÊNCIA PARA TODA A FAMÍLIA  

objetivo: Desenvolver a educação ambiental junto à comunidade do CCIn (Centro de Convivência 

Infantil do campus “Luiz de Queiroz”); estimular o aproveitamento de resíduos orgânicos, 

principalmente de cozinha, produzidos no CCIn; rever hábitos de consumo e incentivar praticas 

ambientais saudáveis com os pais, alunos e professores do CCIn. 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila independência, Piracicaba/SP 

e-mail: mcooper@usp.br  

 

523. FLORESTAS DO FUTURO  

objetivo: auxiliar na elaboração de atividades relacionadas ao projeto Florestas do Futuro, que visa 

despertar o interesse das crianças em relação às florestas e a necessidade de sua restauração, 

transmitindo, de forma recreativa, informações que contribuam para o entendimento das relações 
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homem-natureza e dos produtos madeireiros e não madeireiros oriundos da floresta 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila independência, Piracicaba/SP 

e-mail gerencia_gfmo@yahoo.com.br 

 

524. GERMINAR 

 objetivo: Diálogos para o fortalecimento da produção comunitária de sementes florestais tropicais no 

Alto Xingu (MT). 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila independência, Piracicaba/SP 

e-mail gepem.esalq@gmail.com  

 

525. ENSINO DE BIOCOMBUSTÍVEIS NO ENSINO MÉDIO: INTERVENÇÕES EDUCACIONAIS 

objetivo: Promover a troca de experiências e interação entre o conhecimento produzido na Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ-USP) e os conteúdos do Ensino Médio, por meio de 

vivências concretas que tenham como eixo transversal a bioenergia, visando despertar nos estudantes 

do Ensino Médio o interesse e a compreensão sobre as áreas tecnológicas relacionadas ao setor de 

biocombustíveis. 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila independência, Piracicaba/SP 

e-mail ponteesalq@gmail.com  

 

526. A CASA DO PRODUTOR RURAL  

objetivo: Surgida a partir da idealização da ONG Piracicaba 2010, por meio da Agenda 21 do 

Município, com o objetivo de implantar no "campus" da ESALQ/USP, um centro de atendimento ao 

produtor rural, como modelo alternativo de orientação técnica e extensão rural, diretamente ligado à 

pesquisa e ao ensino, que possibilitasse o desenvolvimento e a capacitação dos produtores rurais, 

especialmente os pequenos produtores, de maneira sustentável, gerando qualidade de vida no campo. 

telefone: (19) 3429-4178 / 3429-4200  

endereço: Av. Pádua Dias - Vila independência, Piracicaba/SP 

e-mail: cprural@usp.br 

 

527. CASA DO PRODUTOR RURAL: SOLIDARESA LUIZ DE QUEIROZ, CULTIVO DE 

GRANDES CULTURAS  

objetivo: o SolidarESA “Luiz de Queiroz” é um projeto de extensão rural que envolve as áreas técnica 

e social: cultivo de grandes culturas, dia de campo e doação de alimentos. 

telefone: (19) 3429-4178  
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endereço: Av. Pádua Dias - Vila independência, Piracicaba/SP 

e-mail: cprural@usp.br 

 

528. PROJETO “PESQUISADORES-MIRINS” DO MUSEU E CENTRO DE CIÊNCIAS, 

EDUCAÇÃO E ARTES "LUIZ DE QUEIROZ"  

objetivo: despertar o interesse de jovens entre 13 e 14 anos pelo aprendizado das ciências, esse 

projeto educativo trabalha o acervo do Museu e Centro de Ciências como ponto de partida para o ato 

de pesquisar. A iniciativa, que teve início em 2005, proporciona aos adolescentes a possibilidade de 

conhecerem peças e obras históricas referentes às ciências a partir dos seus princípios e uso em 

atividades agrícolas e industriais. 

telefone: (19) 3429-4305 

endereço: Av. Pádua Dias - Vila independência, Piracicaba/SP 

e-mail: museulq@usp.br 

 

PIRASSUNUNGA 

FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS – FZEA 

 

529. TREINAMENTO OLÍMPICO EM MATEMÁTICA PARA ESTUDANTES DO SÉTIMO ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL  

objetivo: estimular e promover o estudo da Matemática entre alunos das escolas públicas e privadas 

de Pirassununga e região. 

responsável: Juan Lopez Linares 

endereço: Av. Duque de Caxias Norte, 225 – Campus Fernando Costa – USP 

telefone: (19) 3565-4361 

e-mail: jlopez@usp.br 

 

530. PROJETO RECICLAÇÃO: RECICLANDO LIXO, VALORIZANDO PESSOAS  

objetivo: Iniciativa do grupo de extensão Enactus FZEA que, em parceria com a Cooperativa de 

Reciclagem de Pirassununga (COOPEREP) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tem o 

objetivo de estimular o aumento da coleta seletiva no município, além de capacitar os membros da 

COOPEREP. 

responsável: Fabiana Cunha Viana Leonelli 

endereço: Av. Duque de Caxias Norte, 225 – Campus Fernando Costa - USP 

mailto:cprural@usp.br
mailto:jlopez@usp.br
mailto:jlopez@usp.br
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telefone: (19) 3565-4369 

email: Fabiana.leonelli@usp.br 

 

531. EXTENSÃO DOS CONHECIMENTOS SOBRE SEGURANÇA DOS ALIMENTOS ATRAVÉS 

DA MÚSICA  

objetivo: transmitir informações sobre segurança dos alimentos, boas práticas de manipulação dos 

alimentos (BPFs), conhecimentos sobre microbiologia e higiene pessoal por meio de versões de 

músicas populares e do website do projeto. 

responsável: Marco Antonio Trindade  

endereço: Av. Duque de Caxias Norte, 225 – Campus Fernando Costa – USP 

telefone: (19) 3565-4245 

e-mail: trindadema@usp.br 

 

532. AÇÕES PARA CONSCIENTIZAÇÃO DO USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 

JUNTO À COMUNIDADE NO CAMPUS DA USP DE PIRASSUNUNGA  

objetivo: Este projeto propõe o tema que, como instrumento da conservação de energia, é importante 

para a economia do país, para o meio ambiente e, portanto, para toda a sociedade. 

responsável: Fernando de Lima Caneppele  

telefone: (19) 3565-6714  

e-mail:caneppele@usp.br 

endereço: Av. Duque de Caxias Norte, 225 – Campus Fernando Costa – USP 

 

533. DIVULGAÇÃO DO CONHECIMENTO TÉCNICO, CIENTÍFICO E CULTURAL NO SITE DA 

FZEA  

objetivo: Pretende-se, por meio da realização de entrevistas, notícias ou redação de texto técnico-

científico (quinzenais) a serem divulgados no site da FZEA, fornecer informações básicas e abordar 

temas de importância e interesse da população em geral, especialmente, da comunidade de 

Pirassununga.  

responsável: Catarina Abdalla Gomide  

endereço: Av. Duque de Caxias Norte, 225 – Campus Fernando Costa - USP 

telefone: (19) 3565-4083 

e-mail: cbgomide@usp.br 

 

534. O “PÉ DE MEIA” NA FZEA: EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA TODOS 

mailto:Fabiana.leonelli@usp.br
mailto:trindadema@usp.br
mailto:trindadema@usp.br
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Objetivo: O projeto “Pé de Meia” foi criado com a finalidade de fazer com que alunos da FEA-RP 

propagassem seus conhecimentos em prol do equilíbrio financeiro da população. Até o presente 

momento, este projeto já atingiu mais de 3.700 pessoas de forma presencial, sendo: jovens e adultos, 

funcionários públicos e privados, pessoas em vulnerabilidade e pessoas com necessidades especiais. 

A educação financeira foi apresentada a diversas cidades brasileiras, contribuindo para uma 

sociedade mais informada. Em 2015, esse trabalho foi premiado como o melhor projeto de cultura e 

extensão na área de Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Diante deste contexto, 

realizou-se uma parceria com a FEA-Ribeirão Preto e a FZEA-Pirassununga, em relação ao referido 

projeto para que o mesmo possa ser desenvolvido em Pirassununga. 

Responsáveis: Profa. Dra. Catarina Abdalla Gomide, Prof. Dr. Fabrício Rossi, Profa. Dra. Maria 

Estela Gaglianone Moro, Profa. Dra. Tamara Maria Gomes Aprilanti, Prof. Dr. Marcelo Machado De 

Luca de Oliveira Ribeiro, Tania Bartholo Andreotti. 

Endereço: Av. Duque de Caxias Norte, 225 – Campus Fernando Costa – USP 

Telefone: 3565-4083 (Catarina)  e 3565-4189 (Fabricio) 

E-mail: cbgomide@usp.br e fabricio.rossi@usp.br 

 

535. AÇÕES PARA CONSCIENTIZAÇÃO DO USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO 

À COMUNIDADE NO CAMPUS FERNANDO COSTA DA USP EM PIRASSUNUNGA                          

Objetivo: O objetivo da participação do(a) aluno(a) no “Programa Unificado de Bolsas de Estudo para 

Estudantes de Graduação/USP” na área de Cultura e Extensão será a oportunidade que este terá de 

vivenciar na prática e aprofundar em campo diversos conceitos desenvolvidos nas disciplinas 

relacionadas à energia elétrica e eficiência energética dos cursos de Engenharia de Biossistemas e de 

Engenharia de Alimentos da FZEA. 

responsável: Fernando De Lima Caneppele 

email: ccexfzea@usp.br 

telefone: (19) 3565-4254 

endereço:  Av. Duque de Caxias Norte, 225 - Campus Fernando Costa – USP - CEP 13635-900 

Pirassununga/SP     

                    

536. ÁGUAS E EFLUENTES, CAMPUS FERNANDO COSTA, NA POLÍTICA AMBIENTAL DA 

USP 

Objetivo: O objetivo do projeto proposto é fomentar informações, na forma de inventário, sobre os 

recursos hídricos no Campus Fernando Costa, em apoio ao plano de gerenciamento das Águas e 

Efluentes, como exigência da implantação da Política Ambiental da USP, além de trabalhar a 
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percepção da comunidade local frente ao uso da água. 

Responsável: Tamara Maria Gomes Aprilanti 

E-mail: ccexfzea@usp.br 

Telefone: (19) 3565-4254 

Endereço:  Av. Duque de Caxias Norte, 225 - Campus Fernando Costa – USP - CEP 13635-900 

Pirassununga/SP 

 

537. SINTONIZANDO CIÊNCIA 

Objetivo: Dar oportunidade aos alunos envolvidos de participarem de um projeto de comunicação, 

que pretende ampliar a divulgação das atividades de pesquisa desenvolvidas na Faculdade de 

Zootecnia e Engenharia de Alimento/USP, Campus de Pirassununga, de forma simples para a 

sociedade local, enfatizando as pesquisas da área de Ciências Agrárias e Veterinárias. Além disso, 

permitirá o desenvolvimento e aprendizado técnico dos estudantes em uma área que irá representar 

grande diferencial em sua formação. 

Responsável: Cristiane Gonçalves Titto 

E-mail: ccexfzea@usp.br 

Telefone: (19) 3565-4254 

Endereço:  Av. Duque de Caxias Norte, 225 - Campus Fernando Costa – USP - CEP 13635-900 

Pirassununga/SP 

 

538. TRILHANDO COM A COMUNIDADE – 2ª. FASE 

Objetivo: Estimular a mudança prática de atitudes e a formação de novos hábitos com relação à 

utilização dos recursos naturais favorecendo a reflexão sobre a responsabilidade ética, auxiliando para 

que a sociedade possua um ambiente sustentável, equilibrado e garantindo tais recursos para as 

gerações futuras. Sensibilizar multiplicadores como: educadores, acadêmicos, adolescentes e 

crianças sobre as questões ambientais, visando tornar coletiva a percepção sobre o tema, através de 

aprimoramento de ferramentas de comunicação e trilhas ambientais; elaborar cartilhas temáticas e 

educativas, folders e vídeos, visando sincronizar o discurso à prática na realização das visitas e 

oficinas, e fortalecer a imagem institucional da Universidade comprometida com o desenvolvimento 

sustentável.   

Responsável: Juan Lopez Linares 

E-mail: ccexfzea@usp.br 

Telefone: (19) 3565-4254 

Endereço:  Av. Duque de Caxias Norte, 225 - Campus Fernando Costa – USP - CEP 13635-900 
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Pirassununga/SP 

 

539. TREINAMENTO OLÍMPICO EM MATEMÁTICA PARA ESTUDANTES DO OITAVO E NONO 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Objetivo: Desenvolver habilidades didáticas e de pesquisa no estagiário selecionando e ensinando a 

resolver problemas de Matemática de Olímpiadas anteriores. Estimular e promover o estudo da 

Matemática entre alunos das escolas públicas e privadas de Pirassununga e região. Contribuir para a 

integração das escolas públicas com as universidades públicas, os institutos de pesquisa e 

sociedades científicas.  

Responsável: Juan Lopez Linares 

E-mail: ccexfzea@usp.br 

Telefone: (19) 3565-4254 

Endereço:  Av. Duque de Caxias Norte, 225 - Campus Fernando Costa – USP - CEP 13635-900 

Pirassununga/SP 

 

540. BEM-ESTAR ANIMAL: UMA NOVA VISÃO AO CONSUMIDOR  

Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo montar um perfil dos consumidores de produtos de 

origem animal, das regiões do Estado de São Paulo, além de traçar um perfil do nível de 

conhecimento destes em relação ao bem-estar animal e quais abordagens poderiam contribuir para 

que a criação animal seja sustentável economicamente.  

Responsável: Cristiane Gonçalves Titto 

E-mail: ccexfzea@usp.br 

Telefone: (19) 3565-4254 

Endereço: Av. Duque de Caxias Norte, 225 - Campus Fernando Costa – USP - CEP 13635-900 

Pirassununga/SP 

 

541. APLICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA AS MERENDEIRAS DAS 

ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PIRASSUNUNGA SP  

Objetivo: capacitação de merendeiras das Escolas de Ensino Fundamental em BPF para produção de 

alimentos seguros. 

Responsável: Eliana Setsuko Kamimura 

E-mail: ccexfzea@usp.br 

Telefone: (19) 3565-4254 

Endereço: Av. Duque de Caxias Norte, 225 - Campus Fernando Costa – USP - CEP 13635-900 
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Pirassununga/SP       

RIBEIRÃO PRETO 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE RIBEIRÃO PRETO – EEFERP 

 

542. ADIÇÃO DE INFORMAÇÃO HÁPTICA PARA O CONTROLE DA POSTURA EM IDOSOS  

Objetivo: Analisar o efeito da adição de informação háptica sobre o controle da postura de idosos por 

meio do paradigma do sistema âncora em diferentes posições posturais e quando aquelas forem 

posicionadas a frente e ao lado do corpo. 

Responsável: Renato de Moraes  

Telefone: (16) 3315-0355 

Endereço: Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre CEP: 14040-907 - Ribeirão Preto/SP 

E-mail:ccex90@usp.br 

 

543. ARTES MARCIAIS EM AÇÃO: ENSINO DE LUTAS E CUIDADO DE SI  

Objetivo: O objetivo do projeto é oferecer aulas de artes marciais numa perspectiva cultural de 

cuidado de si, articulada com suas tradições, contemplando uma abordagem corporal correlata a 

atitudes, perante si mesmo e o outro, destinada à formação integral dos praticantes. 

responsável: Cristiano Roque Antunes Barreira  

telefone: (16) 3315-0355 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre CEP: 14040-907 - Ribeirão Preto/SP 

e-mail: ccex90@usp.br 

 

544. ASSOCIAÇÃO DE DORES E LESÕES OSTEOMIOARTICULARES COM PARÂMETROS 

DE SAÚDE EM MULHERES DE 50 A 70 ANOS PARTICIPANTES DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Objetivo: Este trabalho tem como objetivo analisar a relação entre níveis de dores e lesões 

osteomioarticulares com parâmetros de saúde em mulheres e 50 a 70 anos de idade. 

Responsável: Carlos Roberto Bueno Júnior  

Telefone: (16) 3315-0355 

Endereço: Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre CEP: 14040-907 - Ribeirão Preto/SP 

E-mail: ccex90@usp.br 

 

545. ESCOLA DE FUTEBOL PARA ADOLESCENTES ENTRE 11 E 15 ANOS DE IDADE DA 
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COMUNIDADE DE RIBEIRÃO PRETO 

Objetivo: treinos de futebol para adolescentes da comunidade. 

Responsável: Adelino Sanchez Ramos da Silva  

Telefone: (16) 3315-0355 

Endereço: Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre CEP: 14040-907 - Ribeirão Preto/SP 

E-mail: ccex90@usp.br 

 

546. ESCOLA DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS ENTRE 7 E 10 ANOS DE IDADE DA 

COMUNIDADE DE RIBEIRÃO PRETO  

Objetivo: treinos de futebol para crianças da comunidade. 

responsável: Paulo Roberto Pereira Santiago  

telefone: (16) 3315-0355 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre CEP: 14040-907 - Ribeirão Preto/SP 

e-mail: ccex90@usp.br 

 

547. ESCOLINHA MULTIESPORTES DA EEFERP-USP 

objetivo: oferecer ao público alvo um espaço para a prática de caráter lúdico e recreativo em 

diferentes modalidades, priorizando aspectos como o controle motor, a aprendizagem das habilidades 

técnicas e táticas, o desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas e a sociabilização 

dos alunos; oferecer aos discentes envolvidos a possibilidade de acompanhamento das práticas, 

assim como a participação no planejamento e execução das aulas, fatores esses importantes para a 

sua formação acadêmica e profissional. 

responsável: Rafael Pombo Menezes  

telefone: (16) 3315-0355 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre CEP: 14040-907 - Ribeirão Preto/SP 

e-mail: ccex90@usp.br 

  

548. EXERCÍCIO E SAÚDE: CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM GRUPO DE CAMINHADAS E 

CORRIDAS NO CAMPUS DE RIBEIRÃO PRETO 

objetivo: O objetivo da presente proposta é a instalação e consolidação de um grupo de e 

treinamento e aperfeiçoamento de caminhada e corrida, sob a supervisão de discentes do curso de 

Educação Física e Esporte da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto. 

responsável: Enrico Fuini Puggina  

telefone: (16) 3315-0355 
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endereço: Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre CEP: 14040-907 - Ribeirão Preto/SP 

e-mail: ccex90@usp.br 

  

549. EXERGAMES E SUAS IMPLICAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO CORPORAL, HÁBITOS 

ALIMENTARES E NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE CRIANÇAS OBESAS OU COM SOBREPESO 

objetivo: O objetivo do estudo é analisar o comportamento da composição corporal, hábitos 

alimentares e nível de atividade física em crianças de 7 a 10 anos com obesidade ou sobrepeso que 

participam de um programa de exercícios físicos utilizando os exergames. 

responsável: Hugo Tourinho Filho  

telefone: (16) 3315-0355 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre CEP: 14040-907 - Ribeirão Preto/SP 

e-mail: ccex90@usp.br 

 

550. EXPRESSÃO CORPORAL: APRENDIZADO E APERFEIÇOAMENTO DE DANÇA LIVRE 

NO CAMPUS DA USP DE RIBEIRÃO PRETO  

objetivo: O objetivo dessa proposta é a manutenção do grupo de dança já instituído de ensino e 

aperfeiçoamento de dança livre no campus de Ribeirão Preto, ativo desde sua primeira propositura em 

2011, completando então cinco anos de existência em 2016. 

responsável: Enrico Fuini Puggina  

telefone: (16) 3315-0355 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre CEP: 14040-907 - Ribeirão Preto/SP 

e-mail: ccex90@usp.br 

  

551. HANDEBOL FEMININO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

objetivo: oferecer ao público alvo um espaço para a prática de caráter lúdico e recreativo do 

handebol, priorizando aspectos como a aprendizagem das habilidades técnicas e táticas, o 

desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas e a sociabilização das participantes; 

oferecer aos discentes envolvidos a possibilidade de acompanhamento, participação no planejamento 

e execução das aulas, fatores esses importantes para a sua formação acadêmica e atuação 

profissional. 

responsável: Rafael Pombo Menezes  

telefone: (16) 3315-0355 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre CEP: 14040-907 - Ribeirão Preto/SP 

e-mail: ccex90@usp.br 
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552. Plantão Psicológico EEFERP: atenção psicológica aos alunos  

objetivo: O objetivo deste projeto é disponibilizar atendimentos psicológicos aos alunos da EEFERP-

USP, visando atender prontamente às eventuais necessidades de acolhimento e aconselhamento 

psicológico ao favorecer que seus recursos para enfrentamento de dificuldades sejam potencializados, 

desde a compreensão do que se passa consigo, até a maneira de lidar e planejar as atividades 

acadêmicas, observando os aspectos subjetivos. Em períodos pré-determinados, um plantonista fica à 

disposição para atendimento psicológico de alunos que buscam o serviço, sem agendamento prévio, 

no momento em que sentirem necessidade de ajuda. Consiste em um tipo de modalidade de 

atendimento psicológico breve, focal e situacional, acompanhando o posicionamento pessoal dos 

alunos diante das questões apresentadas. Diante de demandas mais específicas, o plantonista 

encaminhará o aluno atendido para serviços adequados. 

responsável: Cristiano Roque Antunes Barreira  

telefone: (16) 3315-0355 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre CEP: 14040-907 - Ribeirão Preto/SP 

e-mail: ccex90@usp.br 

 

553. PRÁTICAS ESPORTIVAS EM PROMOÇÃO DE SAÚDE E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

PARA JOVENS USUÁRIOS DO CAPS-I  

objetivo: O objetivo deste projeto consiste em oferecer práticas esportivas a jovens adolescentes 

(entre 14 a 18 anos), atendidos pelo CAPS-I, com vistas à promoção de saúde e fomento de novas 

socializações. Trata-se, contemporaneamente, de dar sequência e desenvolver o primeiro estágio e 

programa esportivo educacional da EEFERP especificamente destinado à atenção à saúde mental. 

responsável: Cristiano Roque Antunes Barreira  

telefone: (16) 3315-0355 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre CEP: 14040-907 - Ribeirão Preto/SP 

e-mail: ccex90@usp.br 

 

554. PROGRAMA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO COM GAMES INTERATIVOS PARA 

CRIANÇAS OBESAS E/OU SOBREPESO – “PROJETO JOGANDO PELA VIDA”    

objetivo: Oportunizar ao acadêmico de educação física a possibilidade de se envolver em programas 

de condicionamento físico voltados às crianças obesas ou com sobrepeso, utilizando como ferramenta 

para estimular a participação no projeto as novas tecnologias de mídia interativa – games interativos 

ou exergames. 

responsável: Hugo Tourinho Filho  
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telefone: (16) 3315-0355 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre CEP: 14040-907 - Ribeirão Preto/SP 

e-mail: ccex90@usp.br 

 

 

555. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA IDOSOS: INDISSOCIABILIDADE ENTRE 

ENSINO, PESQUISA E CULTURA E EXTENSÃO 

objetivo: Realizar um programa de Educação Física para idosos na EEFERP-USP e na Vila Tibério, 

Ribeirão Preto, de três horas de aula por semana, tendo como principais objetivos redução do risco 

para doenças cardiovasculares e da incidência de quedas, aumento da força muscular, da capacidade 

aeróbia, do equilíbrio e da capacidade funcional em um ambiente que também favoreça o divertimento 

e as interações sociais. 

responsável: Carlos Roberto Bueno Júnior  

telefone: (16) 3315-0355 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre CEP: 14040-907 - Ribeirão Preto/SP 

e-mail: ccex90@usp.br 

 

556. PROGRAMA DE EMAGRECIMENTO E PROMOÇÃO DA SAÚDE EM CRIANÇAS E 

ADULTOS/IDOSOS: INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA E CULTURA E 

EXTENSÃO    

objetivo: O objetivo da presente proposta é realizar dois programas (um para crianças e outro para 

adultos/idosos) de Educação Física para esta população na USP com três sessões por semana, tendo 

como principais objetivos a redução de fatores de risco para doenças cardiovasculares (obesidade, 

hipertensão, diabetes e dislipidemia) e o aumento da capacidade cardiorrespiratória em um ambiente 

que também favoreça o divertimento e as interações sociais. A entrada no programa será por fluxo 

contínuo e serão realizadas as avaliações descritas na seção "Ações e detalhamento das atividades a 

serem desenvolvidas pelos bolsistas" no início do programa e a cada 16 semanas de intervenção – 

também é válido ressaltar que o programa será mantido ao longo dos anos. 

responsável: Carlos Roberto Bueno Júnior  

telefone: (16) 3315-0355 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre CEP: 14040-907 - Ribeirão Preto/SP 

e-mail: ccex90@usp.br 

  

557. PROGRAMA DE EXERCÍCIO FÍSICO EM NÚCLEOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO 
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DISTRITO OESTE DA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP    

objetivo: O Programa de Exercício Físico em Núcleos de Saúde é uma atividade de extensão que 

proporcionará rica experiência aos graduandos, revertendo-se em benefícios para a sociedade, com a 

possibilidade de experimentar e realizar exercício físico supervisionado, com segurança e 

planejamento adequados. O objetivo do programa é oferecer sessões de exercício físico duas vezes 

por semana com duração entre 55 e 60 minutos por sessão. 

responsável: Camila de Moraes  

telefone: (16) 3315-0355 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre CEP: 14040-907 - Ribeirão Preto/SP 

e-mail: ccex90@usp.br 

 

558. PSICOLOGIA DO ESPORTE E SAÚDE MENTAL: PRÁTICAS CORPORAIS COMO 

INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA JUNTO AO HOSPITAL-DIA (HC-FMRP)   

objetivo: O objetivo deste Projeto de Extensão consiste em oferecer práticas corporais, com base 

numa perspectiva fenomenológica em Psicopatologia e Psicologia do Esporte, como recurso de 

promoção e saúde alinhado à proposta terapêutica do Grupo Comunitário de Saúde Mental do 

Hospital-Dia (HD) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. 

responsável: Cristiano Roque Antunes Barreira  

telefone: (16) 3315-0355 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre CEP: 14040-907 - Ribeirão Preto/SP 

e-mail: ccex90@usp.br 

 

559. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA IDOSOS NA EEFERP-USP E NA VILA   

TIBÉRIO-RP  

Objetivo: oferecer educação física para Idosos. 

Responsável: Carlos Roberto Bueno Júnior  

Telefone: (16) 3315-0343  

Endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP 

E-mail: buenojr@usp.br 

 

560. PROGRAMA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO COM GAMES INTERATIVOS PARA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES OBESOS E/OU COM SOBREPESO  

objetivo: Proporcionar condicionamento físico para crianças e adolescentes obesos ou com 

sobrepeso, utilizando como ferramenta para estimular a participação no projeto, as novas tecnologias 

mailto:buenojr@usp.br
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de mídia interativa (games interativos). 

responsável: Hugo Tourinho Filho 

telefone: (16) 3315-0348 | 3315-0338 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP 

e-mail: tourinho@usp.br | camimoraes@usp.br 

 

561. PROJETO DE CRIAÇÃO DE UM GRUPO DE APRENDIZADO E APERFEIÇOAMENTO 

DAS ARTES CIRCENSES NO CAMPUS DA USP-RP  

objetivo: Estimular a prática das artes circenses na EEFERP, democratizando tal prática àqueles 

pertencentes à comunidade USP que, por ventura, mostrarem-se interessados. 

responsável: Enrico Fuini Puggina 

telefone: (16) 3315-0342 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP 

e-mail: enrico@usp.br 

 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO – EERP 

 

562. A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ARTICULAÇÃO ENTRE A UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE E A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA   

objetivo: Identificar e compreender a atuação do enfermeiro na articulação entre a unidade básica de 

saúde e a escola de educação básica. Investigar ainda a concepção do enfermeiro e dos profissionais 

de saúde quanto aos seus papéis no contexto de promoção de saúde e prevenção de agravos na 

escola. 

responsável:  Marta Angélica Iossi Silva 

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

  

563. A AUTORREFERÊNCIA CULTURAL DE ESCOLARES E A PROMOÇÃO DA SAÚDE   

objetivo: Essa pesquisa tem por objetivos identificar, descrever e analisar a autorreferência cultural de 

escolares do 1º ao 3º ano do Ensino Médio de uma escola estadual do município de Ribeirão Preto. 

Pretende-se, assim, trazer maior conhecimento sobre escolares, de forma a contribuir para o 

desenvolvimento da Promoção da Saúde na Educação Básica, considerando-se seu princípios e 

mailto:camimoraes@usp.br
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diretrizes. 

responsável: Marlene Fagundes Carvalho Gonçalves  

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

564. A ENFERMAGEM NO APOIO AOS PAIS DE BEBÊS EM UNIDADES NEONATAIS: A 

CAMINHO DA HUMANIZAÇÃO E INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA  

objetivo: O objetivo deste projeto é experimentar novas estratégias no cuidado aos pais/família de 

bebês em unidades neonatais a partir das atividades de extensão de serviços à comunidade, por meio 

de atividades lúdicas, recreativas, educativas, artesanais e de lazer, visando à humanização do 

cuidado, redução de estresse familiar, qualidade de vida e favorecimento do vínculo afetivo e 

aproximação dos pais/família com a equipe de saúde. 

responsável: Carmen Gracinda Silvan Scochi  

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

565. A RECREAÇÃO NO PROCESSO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM 

DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNOS MENTAIS EM UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

II  

objetivo: Criar espaços para trocas intersubjetivas entre pessoas com diagnósticos de transtornos 

mentais, estimular a autonomia dessas pessoas e sua criatividade no que diz respeito às expressões 

plásticas, através da recreação. 

responsável: Luiz Jorge Pedrão 

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

566. A UTILIZAÇÃO DO BRINCAR/BRINQUEDO EM SALA DE ESPERA DE UM 

AMBULATÓRIO INFANTIL  
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objetivo: O objetivo do presente projeto é utilizar atividades recreacionais na sala de espera do 

ambulatório infantil do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (HCFMRP/USP), com vistas à promoção de saúde de crianças em 

seguimento na referida instituição. 

responsável: Lucila Castanheira Nascimento  

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

567. ANSIEDADE E DEPRESSÃO PRÉ-OPERATÓRIA EM CIRURGIAS CARDÍACAS: 

DIFERENÇAS ENTRE PACIENTES SUBMETIDOS À PRIMEIRA CIRURGIA E À REOPERAÇÃO  

objetivo: Avaliar a relação dos sintomas de ansiedade e depressão pré-operatórios entre pacientes 

submetidos à primeira cirurgia e à reoperação de cirurgia de revascularização do miocárdio, correção 

de valvulopatias (plastia ou troca de válvula) ou correção de doenças da aorta (aneurismectomia ou 

correção de dissecção de aorta). 

responsável: Carina Aparecida Marosti Dessotte  

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

568. APRENDENDO COM O ENSINO DE PACIENTES COM CARDIOPATIAS E SEUS 

FAMILIARES  

objetivo: Os objetivos propostos são: realizar o ensino pré-operatório dos pacientes candidatos à 

cirurgia cardíaca e de seus familiares e ensino do autocuidado desta clientela para a alta hospitalar; 

identificar necessidades de aprendizagem e de estratégias para o ensino pré e pós-operatórios. Os 

objetivos estabelecidos para os alunos serão: desenvolver habilidades e aprofundar conhecimentos 

em enfermagem cirúrgica, cirurgia cardíaca e cuidados de enfermagem a pacientes críticos, ampliar a 

compreensão sobre a integração dos diferentes níveis de atendimento à saúde e experiência clínica, 

com supervisão da coordenadora. 

responsável: Carina Aparecida Marosti Dessotte  

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 
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Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

569. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM INDIVÍDUOS EM SEGUIMENTO EM UM 

AMBULATÓRIO DE PRIMEIRO EPISÓDIO PSICÓTICO E SEUS FAMILIARES 

objetivo: O projeto tem como objetivo capacitar estudantes de graduação em enfermagem para 

intervir junto aos indivíduos que estão vivenciando o primeiro episódio psicótico, e seus familiares, em 

seguimento em um ambulatório de Primeiro Episódio Psicótico do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

responsável: Ana Carolina Guidorizzi Zanetti  

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

570. ATUAÇÃO DE ENFERMEIROS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JUNTO A 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA E A QUESTÃO DA INCLUSÃO ESCOLAR 

objetivo: Analisar o trabalho de enfermeiros do Programa Estratégia de Saúde da Família junto a 

crianças e adolescentes com deficiência. 

responsável: Luciane Sá de Andrade 

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

571. CAPACIDADE PARA O AUTOCUIDADO DE IDOSOS RESIDENTES EM UMA 

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA 

objetivo: Identificar as necessidades de autocuidado dos idosos residentes em uma ILPI, da cidade 

de Ribeirão Preto - SP; Propor estratégias que favoreçam e estimulem as atividades de autocuidado 

desses idosos; Identificar as necessidades de conhecimento dos funcionários da ILPI com relação aos 

cuidados com os idosos; Propor atividades de ensino-aprendizagem para os idosos e funcionários. 

responsável: Sueli Marques 

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 
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Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

572. CONCEPÇÕES DE MULHERES QUE ENGRAVIDARAM NA ADOLESCÊNCIA SOBRE AS 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA RELACIONADAS À EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO 

EM SAÚDE  

Objetivo: Analisar as concepções de mulheres, que vivenciaram a gravidez na adolescência, sobre as 

ações desenvolvidas pela escola relacionadas à prevenção da gravidez. Identificar dentre as ações 

desenvolvidas de Promoção da Saúde e Educação em Saúde pelas escolas, quais elas consideram 

que impactaram em sua saúde antes da gravidez. Investigar como as escolas lidaram com as 

mulheres no período da gestação. 

responsável: Luciane Sá de Andrade            

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

573. CUIDADOS PALIATIVOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CÂNCER: UM 

ESTUDO MULTICÊNTRICO (FASE 1) 

objetivo: Caracterizar as crianças e os adolescentes com câncer que morreram segundo os 

indicadores: sexo, idade, diagnóstico, tempo de diagnóstico, diagnóstico de cuidados paliativos, idade 

no momento da morte, intervalo entre o diagnóstico e a morte, local da morte e duração da última 

hospitalização, registros de informações sobre assistência nos cuidados paliativos como avaliação da 

dor e de outros sintomas e comunicação com a família sobre a progressão da doença (fase 1, para 

Ribeirão Preto-SP, São Carlos-SP e Santa Maria-RS). Determinar os padrões de cuidado entre 

crianças e adolescentes que morreram de câncer, os sintomas que experimentaram e os fatores 

relacionados ao sofrimento no último mês de vida (fase 2, para Ribeirão Preto-SP, São Carlos-SP, 

Santa Maria-RS e Sevilha-ES). Investigar como e se os pais falaram sobre a morte com os filhos com 

câncer, no final da vida (fase 2, para Ribeirão Preto-SP, São Carlos-SP e Santa Maria-RS e Sevilha-

ES). 

responsável: Regina Aparecida Garcia de Lima            

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

mailto:ccex@eerp.usp.br
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e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

574. DEPRESSÃO EM MULHERES COM CÂNCER DE MAMA TRATADAS COM 

RADIOTERAPIA 

Objetivo: Avaliar a frequência e os níveis de depressão em mulheres com câncer de mama tratadas 

com radioterapia, em três momentos: ao início, duas a três semanas após o início e ao término da 

radioterapia. 

responsável: Milena Jorge Simões Flória Lima Santos            

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

575. DETERIORAÇÃO FISIOLÓGICA EM PACIENTES HOSPITALIZADOS EM USO DE 

SONDA ENTERAL 

objetivo: Avaliar a deterioração fisiológica em pacientes hospitalizados em uso de sonda enteral 12, 

24 e 72 horas antes do desfecho (PCR / transferência / óbito). 

responsável: Fernanda Raphael Escobar Gimenes de Sousa        

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

     

576. DIVERSIDADE, SAÚDE E CIDADANIA 

Objetivo: Promover ações que fomentem a inclusão e combate à discriminação social, sexual, étnico-

racial e de gênero, ampliar a discussão e promover atividades de formação social e de valorização da 

diversidade; estimular no universitário a produção e gestão de projetos coletivos; contribuir para a 

transformação social, o bem-estar e melhoria da qualidade de vida; contribuir para a formação do 

universitário como cidadão; corroborar as ações da Universidade em prol da socialização de seus 

saberes para transformação e desenvolvimento social. 

responsável: Ana Paula Morais Fernandes            

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

mailto:ccex@eerp.usp.br
mailto:ccex@eerp.usp.br
mailto:ccex@eerp.usp.br


                                                                 

                                                              

  
182 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

577. EDUCAÇÃO EM DIREITO À SAÚDE: UMA PROPOSTA PARA USUÁRIOS DOS 

SERVIÇOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO RIBEIRÃO PRETO 

Objetivo: Realizar atividades de Cultura e Extensão visando à formação de multiplicadores de 

conhecimentos sobre Direito à Saúde para atuarem em comunidades. Buscar integrar os 

conhecimentos produzidos pelos pesquisadores da USP e a atuação dos profissionais da Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo, na regional de Ribeirão Preto, disponibilizando para a população 

assistida pela Defensoria o acesso aos conhecimentos produzidos na Universidade e estimulando a 

participação desta na elaboração de propostas de Educação em Direito à Saúde para sua comunidade 

de origem. 

responsável: Carla Aparecida Arena Ventura            

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

578. EDUCAÇÃO EM SAÚDE ÀS PESSOAS COM DIABETES MELLITUS EM SEGUIMENTO 

AMBULATORIAL EM UNIDADE DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA 

Objetivo: Promover o desenvolvimento de habilidades à pessoa com diabetes mellitus para o cuidado 

à doença, com ênfase na monitorização da glicemia capilar, insulinoterapia e cuidados com os pés; 

promover o desenvolvimento de habilidades do aluno para intervenções de promoção, prevenção, 

diagnóstico, tratamento e reabilitação da pessoa com diabetes e familiares no contexto da atenção à 

saúde na rede pública; fortalecer a integração da Universidade e Serviço. 

responsável: Ana Emilia Pace            

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

 

579. EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA INTEGRADORA DO SABER DE 

FAMILIARES DAS FAMÍLIAS DE PREMATUROS EM UNIDADE NEONATAL 

objetivo: O objetivo deste projeto é utilizar o objeto de aprendizagem Cuidados com o bebê 

mailto:ccex@eerp.usp.br
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prematuro: orientações para a família (FONSECA; SCOCHI, 2009) nas atividades de educação em 

saúde dirigidas aos familiares de bebês prematuros nas unidades neonatais de cuidado intensivo e 

intermediário do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo (HCFMRPUSP), lançando mão de metodologias ativas no processo ensino-

aprendizagem e posterior distribuição deste. 

responsável: Luciana Mara Monti Fonseca            

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

580. EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS  

Objetivo: Investigar o perfil de ocorrências relacionadas ao suicídio, intoxicações medicamentosas e 

heteroagressão atendidas por unidades de suporte avançado do serviço móvel de urgência de um 

município do interior de São Paulo no período de 01 janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014. 

responsável: - Kelly Graziani Giacchero Vedana            

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

581. EFEITO DA MÚSICA NA ANSIEDADE, ESPERANÇA E BEM-ESTAR ESPIRITUAL EM 

MÃES DE CRIANÇA EM PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA: ESTUDO QUASE-

EXPERIMENTAL  

Objetivo: Avaliar o efeito da música sobre os escores de ansiedade, esperança e bem-estar espiritual 

em mães acompanhantes de crianças e adolescentes em pós-operatório de cirurgia cardíaca. 

responsável: Lucila Castanheira Nascimento 

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

            

582. EFEITOS DO ESTRESSE PRECOCE NA MEMÓRIA TEMPORAL DE ENFERMEIROS  

objetivo: O objetivo do presente estudo é investigar se o estresse precoce afeta a memória temporal 

mailto:ccex@eerp.usp.br
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de enfermeiros atuantes em uma unidade de emergência. 

responsável: Edilaine Cristina da Silva Gherardi Donato            

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

583. ESCOLA E SEXUALIDADE: A PERCEPÇÃO DE ADOLESCENTES SOBRE EDUCAÇÃO 

SEXUAL  

Objetivo: Conhecer a opinião dos alunos da educação básica sobre o processo de educação sexual 

desenvolvidos na escola. 

responsável: Luciane Sá de Andrade    

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

         

584. ESPIRITUALIDADE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES HOSPITALIZADOS COM 

CÂNCER: UM ESTUDO QUALITATIVO  

Objetivo: identificar e analisar os aspectos da espiritualidade de crianças e adolescentes 

hospitalizados com diagnóstico de câncer. 

responsável: Lucila Castanheira Nascimento            

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

585. GRUPO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE ÀS PESSOAS COM DIABETES MELLITUS EM 

SEGUIMENTO AMBULATORIAL 

Objetivo: Promover/reforçar habilidades à pessoa com diabetes mellitus e familiares/cuidadores para 

o cuidado à doença, com ênfase na monitorização da glicemia capilar e administração de insulina; 

promover o desenvolvimento de habilidades do aluno para intervenções de promoção, prevenção, 

diagnóstico, tratamento e reabilitação da pessoa com diabetes mellitus e familiares/cuidadores no 

contexto da atenção à saúde na rede pública; fortalecer a integração entre Universidade e Serviço. 

mailto:ccex@eerp.usp.br
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responsável: Ana Emilia Pace         

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

        

586. INTEGRANDO OS FAMILIARES E ACOMPANHANTES EM ENFERMARIA DE 

PEDIATRIA: UMA PROPOSTA DE AÇÃO 

Objetivo: O objetivo do projeto é facilitar a inserção de familiares e acompanhantes ao longo do 

processo de hospitalização da criança além de estimular e favorecer o exercício da autonomia, por 

meio de atividades individuais e em grupo, tais como: relaxamento, trabalhos manuais, alongamento, 

caminhadas, oficinas pedagógico-educativas, rodas de conversa, intervenção com música, dentre 

outras. 

responsável: - Lucila Castanheira Nascimento          

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

587. INVESTIGAÇÃO DA MORTALIDADE MATERNO-INFANTIL NO MUNICÍPIO DE 

RIBEIRÃO PRETO E PROCESSO EDUCATIVO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE 

objetivo: Organizar oficinas e discussões de casos de óbitos materno-infantis ocorridos no Município 

de Ribeirão Preto, com trabalhadores de saúde envolvidos. 

responsável: Silvana Martins Mishima          

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

588. LIGA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CÂNCER DA EERP-USP 

Objetivo: A Liga de Prevenção e Combate ao Câncer (LPCC) tem o objetivo de difundir o 

conhecimento entre estudantes de graduação, pós-graduação, profissionais da área da saúde e 

comunidade, para que possam melhor lidar com o câncer, em seu aspecto multidimensional e, assim, 

contribuir de alguma forma no sentido de preveni-lo e combatê-lo. 

mailto:ccex@eerp.usp.br
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responsável: Marislei Sanches Panobianco          

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

589. MALHAÇÃO EM HIVIDA 

objetivo: O objetivo do projeto “MalhAÇÃO em HIVida” é proporcionar orientações em saúde e 

sessões de Treinamento Resistido (musculação), uma vez que tais atividades físicas atuam no 

controle das alterações metabólicas e promovem a melhor harmonia corporal. 

responsável: Ana Paula Morais Fernandes          

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

590. MULHERES EM TRATAMENTO DE HANSENÍASE: RELATOS DE VIDA SOBRE O 

TRABALHO E AS ATIVIDADES DIÁRIAS 

Objetivo: Analisar o relato de vida de mulheres portadoras de hanseníase do munícipio de Ribeirão 

Preto, sobre suas vivências relacionadas ao trabalho e atividades de vida diária. 

responsável: Cinira Magali Fortuna         

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

591. O APOIO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA EM IDOSAS PRATICANTES DE 

DIFERENTES PERIODIZAÇÕES DO TREINAMENTO FÍSICO 

Objetivo: O objetivo deste estudo será avaliar o apoio social e a qualidade de vida relacionada à 

saúde em idosas sob diferentes periodizações do treinamento físico. 

responsável: Angelita Maria Stabile         

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 
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e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

592. O CUIDADO DE ENFERMAGEM AO USUÁRIO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA 

PERSPECTIVA DA PREVENÇÃO DA RECAÍDA 

Objetivo: Proporcionar aos alunos de graduação a experiência de participar de programa de cuidado 

planejado para usuários de álcool e outras drogas psicoativas, oriundos de equipamentos 

comunitários. 

responsável: Margarita Antonia Villar Luis         

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

593. O ENSINO DE DIREITOS HUMANOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM 

ENFERMAGEM 

Objetivo: Descrever a importância atribuída por profissionais de enfermagem, professores de curso 

técnico ao ensino de Direitos Humanos dos usuários dos serviços na educação profissional de 

Enfermagem. 

responsável: Carla Aparecida Arena Ventura         

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

594. O ENSINO DE ÉTICA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Objetivo: Identificar e analisar os conteúdos e as práticas educativas utilizadas no ensino de ética em 

enfermagem; 

responsável: Ronildo Alves dos Santos                

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

595. PAPO CABEÇA 
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Objetivo: Promover a educação em saúde entre jovens do Ensino Fundamental e Médio nos aspectos 

associados à sexualidade, DST/aids; criar espaços de discussão (privados e grupais) sobre a temática 

sexualidade, DST/aids; contribuir para a formação do universitário como cidadão e integrar o 

universitário ao processo de desenvolvimento comunitário por meio de ações participativas; corroborar 

as ações da Universidade em prol da socialização de seus saberes para transformação e 

desenvolvimento social. 

responsável: Ana Paula Morais Fernandes                

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

596. PERFIL DOS PACIENTES INTERNADOS POR COMPORTAMENTO SUICIDA EM UMA 

UNIDADE DE EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 

Objetivo: Investigar o perfil dos pacientes internados por comportamento suicida atendidos pela 

Unidade de Emergência Psiquiátrica de um hospital geral do interior do Estado de São Paulo, durante 

o período de 01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015. 

responsável: Kelly Graziani Giacchero Vedana               

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

597. PROMOÇÃO À SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE EMPODERAMENTO DE IDOSOS 

Objetivo: O objetivo do projeto é desenvolver um programa de promoção da saúde para grupo de 

idosos que vivem no domicílio, oferecendo oportunidade aos alunos de desenvolverem atividades e 

promover a saúde no campo da gerontologia. 

responsável: Rosalina Aparecida Partezani Rodrigues               

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

598. PROMOÇÃO DA SAÚDE NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
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Objetivo: O objetivo desta atividade é realizar ações de educação em saúde em uma escola de 

Ensino Médio. 

responsável: Luciane Sá de Andrade 

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

599. PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA: UM ESTUDO HISTÓRICO-CULTURAL A PARTIR 

DE GRAFITOS EM BANHEIROS 

Objetivo: Este projeto tem como objetivo analisar os grafitos e escritas em banheiros femininos e 

masculinos de escolas públicas de educação básica, à luz da abordagem histórico-cultural e da 

promoção da saúde. Busca-se por meio de registros fotográficos dos grafitos nos banheiros, identificar 

os assuntos e temas que, talvez, não seriam expressos em outros cenários da sociedade. As 

abordagens histórico-cultural e da Promoção da Saúde ajudarão a identificar o que está por trás 

desses seus significados. 

responsável: Marta Angélica Iossi Silva 

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

600. PSIQUIATRIA EM SINTONIA: A MÚSICA COMO AGENTE FACILITADOR DA 

INTERAÇÃO 

Objetivo: Este projeto tem como objetivos criar, através da música, um ambiente alegre e 

descontraído às pessoas com diagnósticos de transtornos mentais graves, internadas em UPHG e 

estimular nelas a aproximação e a interação. 

responsável: Luiz Jorge Pedrão 

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

601. RESULTADOS NEONATAIS MEDIANTE UM EPISÓDIO DE MORBIDADE MATERNA 
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GRAVE        

Objetivo: Descrever os resultados neonatais de recém-nascidos de mães que tiveram morbidade 

materna grave. 

responsável: Flávia Azevedo Gomes-Sponholz             

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

602. SAÚDE TAMBÉM SE FAZ NA (COM) A ESCOLA       

Objetivo: Por meio do projeto, o graduando terá a possibilidade de realizar uma atividade de extensão 

que amplia seu olhar crítico e possibilita novas experiências a partir do aprender fazendo, articulando 

papéis fundamentais na formação do enfermeiro, sobretudo, licenciado, ou seja, o papel de educador 

e do profissional de saúde proativo na integração e articulação de ações de saúde e educação. 

responsável: Marta Angélica Iossi Silva            

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

603. SUICÍDIO: POSTAGENS PUBLICADAS EM BLOGS PESSOAIS     

Objetivo: Este estudo tem como objetivo geral compreender os temas relacionados ao suicídio em 

postagens de blogs pessoais. 

responsável: Kelly Graziani Giacchero Vedana            

telefone: (16) 3315 3461 

endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário - Bairro Monte Alegre – Ribeirão 

Preto - SP – Brasil - CEP: 14040-902 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

604. PRÁTICA DA AMAMENTAÇÃO NO CONTEXTO DE TRABALHO DA UNIDADE BÁSICA 

DE SAÚDE: IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA REDE AMAMENTA BRASIL EM RIBEIRÃO 

PRETO (SP)  

objetivo: a Rede Amamenta Brasil (RAB) é um programa de capacitação de profissionais de saúde 

para a abordagem da amamentação na atenção básica a saúde (ABS). Busca-se a transformação das 
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práticas profissionais e reorganização do trabalho compactuarão de ações viáveis para a construção 

das melhorias desejadas nas ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. 

responsável: Ana Márcia Spanó Nakano e Juliana Cristina dos Santos Monteiro 

telefone: (16) 3315-3405 | 3315-3412 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

e-mail: nakano@eerp.usp.br  |  jumonte@eerp.usp.br 

 

605. EDUCAÇÃO EM DIREITO À SAÚDE: UMA PROPOSTA DA EERP-USP PARA USUÁRIOS 

DOS SERVIÇOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (RIBEIRÃO PRETO)  

Objetivo: visa à formação de multiplicadores de conhecimentos sobre direito à saúde para atuarem 

em comunidades, integrando os conhecimentos produzidos pelos pesquisadores da USP e a atuação 

dos profissionais da Defensoria Pública do Estado de São Paulo na regional de Ribeirão Preto, 

disponibilizando para a população assistida pela Defensoria o acesso aos conhecimentos produzidos 

na Universidade e estimulando a participação desta na elaboração de propostas de educação em 

direito a saúde para sua comunidade de origem.  

responsável: Carla Ap. Arena Ventura  

telefone: (16) 3315-3422  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

e-mail: caaventu@eerp.usp.br  

site:  http://saudedireito.org/sobre-o-gepesades-2/  

https://www.facebook.com/ligadireitos.humanos?fref=ts 

 

606. MALHAÇÃO EM SAÚDE COM HIV/AIDS  

objetivo: proporcionar orientações sobre saúde e sessões de treinamento com pesos (musculação) 

aliado a exercícios aeróbicos, uma vez que tais atividades físicas atuam no controle das alterações 

metabólicas e promovem a melhor harmonia corporal  

responsável: Ana Paula Morais Fernandes  

telefone: (16) 3315-3459  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

e-mail: anapaula@eerp.usp.br  

 

607. PAPO CABEÇA EM HIV/AIDS  

objetivo: a proposta visa promover a educação em saúde e espaços de discussão sobre sexualidade 

e DST/AIDS entre jovens universitários e do Ensino Médio. 
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responsável: Ana Paula Morais Fernandes  

telefone: (16) 3315-3459  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

e-mail: anapaula@eerp.usp.br 

 

608. PROGRAMA DE CUIDADOS DE REABILITAÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS 

DROGAS PSICOATIVAS 

objetivo: sensibilizar os alunos sobre as questões relacionadas ao tema Álcool e Outras Drogas 

Psicoativas; fornecer conhecimento sobre as motivações para o uso e os problemas do consumo; 

discutir sobre o posicionamento da sociedade em relação ao uso e usuário; formas de tratamento e 

suporte social; treinar os alunos na atenção ao usuário de drogas psicoativas e a seus familiares 

responsável: Profª Drª Margarita Antonia Villar Luis  

telefone: (16) 3315-3477  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

e-mail: pausefer@eerp.usp.br 

 

609. SAÚDE TAMBÉM SE FAZ NA (COM) A ESCOLA  

Objetivo: busca articular o processo de ensino-aprendizagem a partir da possibilidade de inserção do 

graduando no campo da pratica profissional do enfermeiro no contexto escolar, estabelecendo 

algumas atividades integradas de saúde e educação a fim de promover à atenção a saúde da criança 

em idade escolar, através da promoção, prevenção e recuperação da saúde. Salienta-se que as 

atividades propostas são desenvolvidas considerando-se as questões éticas e as especificidades da 

atuação  

responsável: Marta Angelica Iossi Silva  

telefone: (16) 3315-3413  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

e-mail: maiossi@eerp.usp.br 

 

610. PRESCRIÇÃO DO DIA: INFUSÃO DE ALEGRIA. PROPOSTA DA CIA. DO RISO PARA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES HOSPITALIZADOS  

Objetivo: utilizar à arte do teatro Clown na assistência a criança e ao adolescente hospitalizado, 

incluindo seus familiares. Para tanto, os clowns buscam na música, no teatro, na dança, na mágica, na 

mímica, entre outros, recursos para estimular o riso e a alegria no ambiente hospitalar. O projeto tem 

sua fundamentação na metodologia proposta pelos Doutores da Alegria somada aos conhecimentos 
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das disciplinas Enfermagem Pediátrica e Psicologia do Desenvolvimento. Com este projeto, é possível 

evidenciar que o hospital não é local unicamente de dor e sofrimento, pode, também, promover o 

desenvolvimento. 

responsável: Regina Aparecida Garcia de Lima  

telefone: (16) 3315 – 0542  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

e-mail: limare@eerp.usp.br 

 

611. APRENDER E ENSINAR IMUNOLOGIA NAS ESCOLAS  

objetivo: O objetivo do projeto e divulgar/difundir conhecimentos em imunologia de uma forma 

descomplicada, para que estudantes do segundo grau possam se aproximar da ciência e gostar. O 

grupo pretende elaborar e oferecer educação cientifica em imunologia em escolas de segundo grau.  

responsável: Beatriz Rossetti Ferreira  

telefone: (16) 3315 – 0537  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

e-mail: brferrei@usp.br  

site: https://www.facebook.com/Jovemimunologista 

 

612. GRUPOS DE ATIVIDADES ESTRUTURADAS COM ALUNOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: RECURSO PARA O APRIMORAMENTO DO FUNCIONAMENTO PESSOAL E 

SOCIAL  

objetivo: O projeto é desenvolvido na Escola Estadual Professora Glete de Alcantra e seus objetivos 

são: oferecer grupos de atividades estruturadas (pintura, desenhos, esculturas, música, teatro, jogos, 

dinâmicas e vivências grupais) para trabalhar a autoestima, a tolerância e a cooperação entre 

estudantes do Ensino Fundamental; instrumentalizar os alunos de Enfermagem para que se tornem 

agentes transformadores na implementação de estratégias educativas promotoras de aprendizagem, 

saúde, socialização e cidadania. O investimento na promoção da saúde física, mental e social dos 

estudantes pode ser considerado como a viabilização de ganhos de autonomia e confiança por parte 

destes, culminando com a otimização de sua qualidade de vida. 

responsável: Zeyne Alves Pires Scherer  

telefone: (16) 3315-3404  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

e-mail: scherer@eerp.usp.br  
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613. A UTILIZAÇÃO DO BRINCAR/BRINQUEDO EM SALA DE ESPERA DE UM 

AMBULATÓRIO INFANTIL 

objetivo: utilizar atividades lúdicas na sala de espera do ambulatório infantil do Hospital das Clinicas 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HC-FMRP-USP), com vistas à promoção de saúde de 

crianças em seguimento na referida instituição 

responsável: Lucila Castanheira Nascimento.  

telefone: 16-3315-3435 ou 3315-3391  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

e-mail: lucila@eerp.usp.br 

 

614. TEATRO E SAÚDE MENTAL  

Objetivo: proporcionar um espaço para desenvolver e aprimorar as habilidades criativas e saudáveis 

dos usuários do serviço de saúde mental, através da linguagem teatral e do compartilhamento de 

experiências, criando e recriando significados para todos os sujeitos envolvidos. O processo é focado 

em atividades grupais, desenvolvidas semanalmente, a partir dos jogos teatrais de improvisação. Além 

de vivenciar o processo artístico, o projeto tem mantido uma agenda cultural, através da qual os 

usuários podem se informar sobre as atividades e eventos culturais da cidade, bem como trocar ideias 

e discutir essas produções de forma coletiva. No que tange a extensão universitária, o projeto consiste 

em utilizar conhecimento e recursos humanos a serviço da sociedade, oferecendo uma atividade 

permanente e engajada no contexto acadêmico e social. 

responsável: Edilaine C. Silva Gherardi-Donato, Larissa Gimenez e Vinicius Moraes 

telefone: (16) 3315-3422  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

e-mail: nane@eerp.usp.br 

 

 

615. REDE DE ENFERMAGEM EM GERONTOLOGIA  

Objetivo: sistematizar a prática da enfermagem gerontologia; compartilhar experiências 

sistematizadas evidencia de educação e cuidado de enfermagem na área do envelhecimento; definir 

prioridades de investigação-ação-aprendizagem; facilitar um ambiente de comunicação, solidariedade 

e afeto para potencializar o trabalho e a expansão da Rede de Enfermagem em Gerontologia no 

Brasil, com as outras redes de outros países; produzir conhecimento para o avanço da prática da 

enfermagem gerontologia. 

responsável: Rosalina Aparecida Partezani Rodrigues  
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telefone: (16) 3315- 3416  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

e-mail: rosalina@eerp.usp.br | rosalinapartezani@yahoo.com.br 

 

616. CONSTRUÇÃO DA PRÁTICA POLÍTICA NA SAÚDE: EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL 

Objetivo: participar do NEPH e contribuir para o desenvolvimento de recursos humanos com ênfase 

na Rede de Atenção a Saúde, como propostas de trabalho nos serviços de saúde e com a qualidade 

de gestão, da atenção integral a saúde, a partir dos princípios teórico-práticos da Politica de Educação 

Permanente e dos dispositivos da Politica Nacional de Humanização (PNH). 

responsável: Rosangela Andrade Aukar de Camargo  

telefone: (16) 3315-3395  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

e-mail: rcamargo@eerp.usp.br 

 

617. A RECREAÇÃO NO PROCESSO DE REABILITAÇÃO DE PORTADORES DE 

TRANSTORNOS MENTAIS 

Objetivos: criar espaços para trocas intersubjetivas entre os portadores de transtornos mentais; 

estimular a criatividade do portador de transtorno mental no que diz respeito as suas expressões 

plásticas por meio de atividades recreativas, através de desenhos, pintura, escultura, música e dança; 

criar momentos de descontração, lazer, alegria e respeito, por meio de atividades de recreação, 

inclusive em locais públicos como praças e parques, facilitando a interação e produzindo sentidos para 

uma vida saudável e produtiva. 

responsável: Luiz Jorge Pedrão | Adriana Inocenti Miasso  

telefone: (16) 3315- 3418  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

e-mail: lujope@eerp.usp.br | amiaso@eerp.usp.br  | 

https://www.facebook.com/ligapsiquiatriaeerp?fref=ts 

 

618. PROGRAMA DE CUIDADOS E REABILITAÇÃO A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS – 

PROCURA  

Objetivo: desenvolver ações preventivas do uso de álcool e outras drogas psicoativas entre 

populações específicas, fomentar o uso controlado e responsável entre os usuários e auxiliar na 

reabilitação dos dependentes através de orientações junto aos familiares e intervenções de apoio e 
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motivação junto aos usuários bem como estabelecer vínculos entre os usuários dependentes e os 

serviços de saúde disponíveis. 

responsável: Margarita Antonia Villar Luis 

telefone: (16) 3315-3477  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

e-mail: pausefer@eerp.usp.br  

 

619. PSIQUIATRIA EM SINTONIA  

Objetivo: oferecer momentos de lazer, alegria e descontração, através da audição de música, ao vivo, 

instrumental e vocal, a pessoas portadoras de transtornos mentais internadas em duas unidades de 

psiquiatria de hospital geral; oferecer oportunidades a essas pessoas de aproximação e interação, 

tanto entre elas, quanto entre elas e a equipe que desenvolve a atividade, tendo a música como um 

meio facilitador; oferecer ao aluno participante do projeto, oportunidade de aproximação e interação 

com as pessoas citadas, aproveitando o seu potencial artístico e criativo como meio para o alívio do 

sofrimento psíquico das pessoas citadas. 

responsável: Adriana Inocenti Miasso  

telefone: (16) 3315- 3418  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

e-mail: lujope@eerp.usp.br; amiaso@eerp.usp.br  

site:https://www.facebook.com/ligapsiquiatriaeerp?fref=ts 

 

620. CENTRO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E SAÚDE (CEDiHuS) 

Objetivo: Promover o reconhecimento dos direitos humanos, especialmente dos direitos à saúde e ao 

desenvolvimento, por meio de iniciativas de educação em direitos, visando diminuir lacunas entre a 

academia, a prática de profissionais de saúde e o exercício de direitos pelas pessoas. Desenvolver 

intervenções educativas em direitos humanos direcionadas alunos, profissionais de saúde e população 

em geral. 

responsável: Carla Aparecida Arena Ventura 

telefone: (16) 3315-4763 

endereço: R. Prof. Hélio Lourenço, 3900 - Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14040-923 

e-mail: caaventu@eerp.usp.br 

 

621. CENTRO DE EDUCAÇÃO EM PREVENÇÃO E POSVENÇÃO DO SUICÍDIO (CEPS) 

Objetivo: Fomentar ações de prevenção e posvenção do suicídio, por meio de iniciativas de educação 

mailto:pausefer@eerp.usp.br
mailto:amiaso@eerp.usp.br
https://www.facebook.com/ligapsiquiatriaeerp?fref=ts
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em saúde. 

responsável: Kelly Graziani Giacchero Vedana 

telefone: (16) 3315-4763 

endereço: R. Prof. Hélio Lourenço, 3900 - Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14040-924 

e-mail: ccex@eerp.usp.br 

 

622. CENTRO DE ENFERMAGEM PARA ADULTOS E IDOSOS 

Objetivo: Oferecimento de atividades de educação em diabetes para adultos e idosos, em grupo e 

individual. Tem como objetivo a orientação acerca de planejamentos alimentar, incremento da 

atividade física, uso de medicamentos, entre outros. 

responsáveis: Maria Lúcia Zanetti e Carla Regina de Souza Teixeira 

telefone: (16) 3602-3467 

endereço: R. Pedreira de Freitas, Casa 5 - Campus USP Ribeirão Preto 

e-mail: zanetti@eerp.usp.br, carlarst@eerp.usp.br 

 

623. GRUPO COMUNITÁRIO DE SAÚDE MENTAL 

Objetivo: Espaço destinado ao cuidado à saúde mental e ao amadurecimento pessoal por meio de 

reuniões que propõem exercícios continuados de atenção e reflexão sobre a vida cotidiana. 

Compartilhamento de experiências e aprofundamento do contato da pessoa consigo mesma, com os 

outros e com os acontecimentos mediante um processo de construção pessoal e grupal. 

responsáveis: Edilaine C. Silva Gherardi Donato e Sérgio Ishara 

telefone: (16) 3315-4763 

endereço: R. Prof. Hélio Lourenço, 3900 - Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14040-924 

e-mail: nane@eerp.usp.br 

 

624. NALMA - NÚCLEO DE ALEITAMENTO MATERNO 

Objetivo: Realização de atividades de prevenção, promoção e estímulo ao aleitamento materno, bem 

como atendimento de intercorrências mamárias (ingurgitamento mamário, traumas mamilares e 

mastites), dentro do programa. Trabalho educativo sobre aleitamento materno em feiras e instituições 

de ensino e de saúde, capacitação de pessoal, entre outros. 

responsável: Flávia Azevedo Gomes 

telefone: (16) 3602-3419 

endereço: R. Prof. Hélio Lourenço, 3900 - Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14040-924 

e-mail: nalma@eerp.usp.br 
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625. PROASE LABORATÓRIO ÓPTICO - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA DE 

SAÚDE ESCOLAR 

Objetivo: Oferece confecção e distribuição gratuita de óculos, a partir de prescrições oftalmológicas, a 

crianças, adolescentes escolares, adultos e alunos do EJA de Ribeirão Preto. 

responsável: Vera Lúcia Agostinho Ribeiro 

telefone: (16) 3315-3483 

endereço: veralu@eerp.usp.br 

e-mail: veralu@eerp.usp.br 

 

626. REMA - NÚCLEO DE ENSINO E ASSISTÊNCIA NA REABILITAÇÃO DE 

MASTECTOMIZADAS 

Objetivo: Prestar assistência integral à mulher com câncer mamário e seus familiares, estimulando a 

busca de um maior desempenho de seus papéis e habilidades dentro de seu contexto social; 

incrementar a formação de uma equipe multidisciplinar para a assistência integral da mulher com 

câncer de mama; auxiliar no treinamento e capacitação de profissionais, alunos de graduação e pós-

graduação em enfermagem e outras áreas da saúde, para a assistência à mastectomizada; prestar 

assessoria a outras instituições de saúde, na assistência integral à mastectomizada; desenvolver 

programas de prevenção e detecção precoce do câncer ginecológico e mamário. 

responsável: Ana Maria de Almeida 

telefone: (16) 3602-3448 

endereço: R. Prof. Hélio Lourenço, 3900 - Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14040-924 

e-mail: masprado@eerp.usp.br 

site: www.eerp.usp.br/rema 

 

627. LIGA DE ESTUDOS DE GÊNERO E SEXUALIDADE 

Objetivo: Como intervenção inicial e com o objetivo de desenvolver atividades de estudos, 

aprofundamento e aplicabilidade científica dos e nos conteúdos interdisciplinares da grande área da 

Educação e da Saúde, foi fundada a Liga de Estudos de Gênero e Sexualidade (LEGS), a qual se 

sustenta nos três pilares: ensino, pesquisa e extensão na área da Educação e Saúde. Perante a 

carência de espaços para a discussão dessa temática citada, a qual julgamos essenciais para a 

formação do enfermeiro docente, educador e promotor em/de saúde, é que se fundamenta a LEGS. 

responsável: - 

telefone: (16) 3315-3381 

endereço: R. Prof. Hélio Lourenço, 3900 - Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14040-924 
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e-mail: ccex@eerp.usp.br 

site: https://www.facebook.com/LEGS.USP  

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO – FCFRP 

 

628. CURSO DE FARMÁCIA E SOCIEDADE: APRIMORANDO A CULTURA E EXTENSÃO DA 

FCFRP E A SUA INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE 

Objetivo: Promover a FCFRP‐USP em seus diversos aspectos: ensino, pesquisa e extensão; 

Promover a carreira de Farmacêutico – Bioquímico: ampliar a visão que se tem do farmacêutico 

sempre restrito ao balcão da farmácia; promover integração entre os discentes e a população em 

geral, além de outros estudantes; propiciar a discentes o envolvimento em experiências profissionais 

e, consequentemente, promover a descoberta de talentos e aperfeiçoamento de habilidades, o que 

pode auxiliar na escolha da futura área de atuação e desenvolver ferramentas para atuar na mesma; 

prestar serviço à população como forma de retribuir os investimentos feitos por meio de impostos 

pagos; 

responsável:  Hosana Maria Debonsi  

e-mail: ccex@fcfrp.usp.br 

telefone: (16) 3315.8559 

endereço:  Avenida do Café, s/nº - Ribeirão Preto – SP - CEP 14040-903 

  

629. AREPAH UMA ESTRATÉGIA PARA PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA 

MORBIMORTALIDADE POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES NA CIDADE DE RIBEIRÃO 

PRETO – SP 

Objetivo: O objetivo seria oferecer conhecimentos básicos na área de Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS), visando maiores esclarecimentos sobre a doença, proporcionando melhor adesão ao 

tratamento e consequente redução a longo prazo da mortalidade cardiovascular em Ribeirão Preto - 

SP. 

responsável: José Cesarino  

e-mail: ccex@fcfrp.usp.br 

telefone: (16) 3315.8559 

endereço:  Avenida do Café, s/nº - Ribeirão Preto – SP - CEP 14040-903 

         

630. IMUNOLOGIA COMO FERRAMENTA PARA A TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO 

DA UNIVERSIDADE À COMUNIDADE  
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Objetivo: contribuir para o processo de inclusão social por meio da educação científica. Desta forma, 

visa aproximar a população em geral do saber e do conhecimento construídos na Universidade. Os 

alunos de graduação em Ciências Farmacêuticas e os pós-graduandos envolvidos no projeto tem a 

missão de preparar atividades didáticas e práticas que envolvam escolas de Ensino Médio da rede 

pública de educação. As atividades são compreendidas por palestras, experimentos científicos, 

vídeos, debates, visitas coordenadas a Universidade, entre outros meios didáticos para motivação do 

público-alvo. 

responsável: Fabiani Gai Frantz 

telefone: (16) 3315-0241 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

 

631. DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MEDICAMENTOS PELAS ONDAS DO RÁDIO: 

UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE  

Objetivo: O projeto tem como objetivo a promoção de saúde junto à comunidade acadêmica do 

campus de Ribeirão Preto da USP, por meio de difusão de informações sobre medicamentos. 

responsável: Regina Célia Garcia de Andrade 

telefone: (16) 3315-4235 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

 

632. PROGRAMA ASSISTENCIALISTA SOCIOCULTURAL DOS ESTUDANTES DE 

FARMÁCIA (PASCEF)  

Objetivo: o PASCEF desempenha importantes atividades de extensão universitária, permitindo aos 

alunos de Farmácia colaborar na formação dos adolescentes, abordando aspectos importantes da sua 

relação com a saúde e com o mundo. Além do papel significativo na formação do universitário, 

permitindo aos alunos a observação da realidade, desenvolvendo suas habilidades críticas, reflexivas 

e de compreensão da sua importância como cidadão e profissional da saúde. 

responsável: Vânia dos Santos 

telefone: (16) 3315-4200 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

 

633. FARMÁCIA ENSINO 

Objetivo: Tem como objetivo a produção e distribuição de medicamentos a um preço acessível, a fim 

de atender a população com menor poder aquisitivo. Fornecimento de suporte para disciplinas do 

curso de graduação. 
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responsável: - 

telefone: (16) 3315-4263 

endereço: Avenida do Café, s/nº - Ribeirão Preto – SP - CEP 14040-903 

e-mail: fcfrp@usp.br 

 

634. SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

Objetivo: Serviço que promove o atendimento à comunidade uspiana e ribeirãopretana na realização 

de exames para apoio médico no diagnóstico. Prestação de serviços à Prefeitura de Ribeirão Preto no 

apoio diagnóstico de pacientes atendidos pelo SUS. 

responsável: Elisa Maria de Sousa Russo 

telefone: (16) 3315-0559 

endereço: Avenida do Café, s/nº - Ribeirão Preto – SP - CEP 14040-903 

e-mail: elisa@fcfrp.usp.br 

 

FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO – FDRP 

 

635. DIREITO E CINEMA: DEBATES SOBRE DIREITO, FILOSOFIA, ÉTICA, POLÍTICA E 

HISTÓRIA 

Objetivo: O projeto consiste na exibição de filmes para fins didáticos seguida de debates, com 

professores e estudantes da USP e especialistas convidados. As exibições são semanais e ocorrem 

no anfiteatro da FDRP-USP e em escolas de Ensino Médio da cidade de Ribeirão Preto, concebendo-

se como contribuição da FDRP-USP ao desenvolvimento do ensino básico. 

responsável: Nuno Manuel Morgadinho dos Santos  

telefone: (16) 3315-0591  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

e-mail: nunocoelho@usp.br  

 

636. A INTERDIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO MUNICÍPIO DE 

RIBEIRÃO PRETO 

Objetivo: O projeto de pesquisa pretende levantar junto ao Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Naturais no município de Ribeirão Preto, o número de interdição civil realizada no quinquênio anterior 

e em período posterior à vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência que alterou os artigos 3º e 4º 

do Código Civil, para verificar o cumprimento da legislação sobre o tema da capacidade civil. 

responsável:  Iara Pereira Ribeiro 
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e-mail: ccexfdrp@usp.br 

telefone: (16) 3315-9128 

endereço:  Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre - Ribeirão Preto - SP - CEP 14040-906. Campus 

USP - Rua Prof. Aymar Baptista Prado, 835 

  

637. MIGRANTES E REFUGIADOS RESIDENTES EM RIBEIRÃO PRETO: ASSISTÊNCIA 

JURÍDICA E AULA DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS    

Objetivo: atender a demanda de conhecimento por parte de pesquisadores e de gestores públicos 

sobre a presença de imigrantes internacionais no Brasil em face aos novos fluxos migratórios que 

chegam a partir da última década (2005-2015). 

responsável:  Cynthia Soares Carneiro 

e-mail: ccexfdrp@usp.br 

telefone: (16) 3315-9128 

endereço:  Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre - Ribeirão Preto - SP - CEP 14040-906. Campus 

USP - Rua Prof. Aymar Baptista Prado, 835 

 

638. NÚCLEO DE ATENDIMENTO JURÍDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA 

objetivo: O projeto desenvolve-se no núcleo de prática jurídica da FDRP, que passou a partir de 2015 

a oferecer prática jurídica real aos seus alunos, tal como o determina a regulação nacional sobre o 

ensino jurídico no Brasil. Trata-se de fase importante da implantação do projeto pedagógico da FDRP. 

Nesta etapa, o Escritório presta serviço de atendimento jurídico à população em condição de 

hipervulnerabilidade social e às entidades da sociedade civil que atuam em defesa destas pessoas, e 

é mantido por professores, alunos (uns, bolsistas de extensão, outros, estagiários em estágio 

obrigatório) e servidores da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

responsável:  Nuno Manuel Morgadinho Dos Santos Coelho 

e-mail: ccexfdrp@usp.br 

Telefone: (16) 3315-9128 

endereço:  Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre - Ribeirão Preto - SP - CEP 14040-906. Campus 

USP - Rua Prof. Aymar Baptista Prado, 835 

  

639. O PONTO DE VISTA DE MIGRANTES E REFUGIADOS RESIDENTES EM RIBEIRÃO 

PRETO ACERCA DA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS 

Objetivo: atender a demanda de conhecimento por parte de pesquisadores e de gestores públicos 

sobre a presença de imigrantes internacionais no Brasil em face aos novos fluxos migratórios que 
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chegam a partir da última década (2005-2015). 

responsável:  Cynthia Soares Carneiro 

e-mail: ccexfdrp@usp.br 

telefone: (16) 3315-9128 

endereço:  Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre - Ribeirão Preto - SP - CEP 14040-906. Campus 

USP - Rua Prof. Aymar Baptista Prado, 835 

  

640. PREVENÇÃO E PROTEÇÃO JURÍDICA AOS ENDIVIDADOS DA CIDADE DE RIBEIRÃO 

PRETO - SP 

Objetivo: O bolsista, aluno de Direito da FDRP, terá a oportunidade de utilizar o conhecimento 

adquirido para a solução de problemas concretos participando de atividades de proteção e prevenção 

aos endividados, superendividados ou sobreendividados, que são as pessoas físicas, que por um 

negócio jurídico ou um imprevisto, não conseguem suprir suas necessidades básicas face ao 

descontrole e desconhecimento de suas dívidas e seus respectivos encargos. Buscar-se-á no projeto 

unir o aprendizado teórico para promoção de medidas protetivas e preventivas a esse grupo, 

propiciando uma transformação nas suas relações de consumo, com as entidades financeiras e 

comércio. 

responsável:   Iara Pereira Ribeiro 

e-mail: ccexfdrp@usp.br 

telefone: (16) 3315-9128 

endereço:  Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre - Ribeirão Preto - SP - CEP 14040-906. Campus 

USP - Rua Prof. Aymar Baptista Prado, 835 

  

641. PROJETO ÉTICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Objetivo: Objetiva-se levar para a escola de Ensino Fundamental da rede pública uma perspectiva de 

educação voltada para o pensamento crítico, no sentido de que a sala de aula não se limita apenas a 

um local de aquisição de conhecimento, mas também de reflexão e debate, de desenvolvimento de 

um “diálogo investigativo”, no qual se aprende não só se posicionar diante de questões éticas, mas 

também de ouvir e respeitar as opiniões diversas. Trata-se de um projeto no qual se visa desenvolver 

algumas habilidades dos estudantes, tais como ajudá-las a verbalizar e refletir de forma coerente 

aquilo que estão pensando. O ensino e a vivência da Filosofia em geral e da Ética em particular 

enfatizam o gosto pelo filosofar e, consequentemente, segurança e autoestima na troca de ideias. O 

projeto busca integrar alunos de graduação da USP e jovens alunos da rede de ensino público com 

metodologias interdisciplinares que estimulem a pensar e a desenvolver habilidades dentro e fora da 
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sala de aula. 

responsável:   Sérgio Nojiri 

email: ccexfdrp@usp.br 

telefone: (16) 3315-9128 

endereço:  Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre - Ribeirão Preto - SP - CEP 14040-906. Campus 

USP - Rua Prof. Aymar Baptista Prado, 835 

 

642. NÚCLEO DE ASSESSORIA JURÍDICA POPULAR DA FACULDADE DE DIREITO DE 

RIBEIRÃO PRETO (NAJURP)  

Objetivo: Desenvolve e coordena ações relacionadas a extensão, ensino e pesquisa, desde agosto 

de 2011, em torno dos temas direitos humanos, educação e cidadania na FDRP-USP, especialmente 

voltadas para: assessoria jurídica popular a indivíduos e grupos; produção e disseminação de 

conhecimento e informações em Direitos Humanos; mediação de conflitos; identificação de violações 

dos Direitos Humanos no contexto regional; e realização de relatórios de monitoramento e avaliação 

das políticas públicas regionais e locais sobre Direitos Humanos. 

responsável: Fabiana Cristina Severi  

telefone: (16) 3315-0107 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

e-mail: fabianaseveri@usp.br  

 

643. COLETIVO FEMINISTA CAPITU 

Objetivo: O coletivo feminista Capitu tem como objetivo compreender, debater e interferir na cultura 

de opressão à mulher que permanece infiltrada em nossos ambientes sociais e se traduz em prejuízos 

diretos para a mulher em seu cotidiano. 

responsável: -  

telefone: (16) 3315-0115 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP 

site: https://www.facebook.com/coletivocapitu 

 

644. COLETIVO LGBT 

Objetivo: Espaço de resistência, compreensão e compartilhamento de experiências vividas, sejam 

elas marcantes ou cotidianas. É um espaço que ultrapassa o ambiente físico e se mostra durante o 

ano como um espaço de crescimento e empoderamento. 

responsável: -  

mailto:fabianaseveri@usp.br
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telefone: (16) 3315-0115 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP 

site: https://www.facebook.com/fdrplgbt 

 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO -

FEARP 

 

645. UMA ANÁLISE DOS EFEITOS DE COTAS DE GÊNERO NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 

BRASILEIRAS 

Objetivo: O objetivo do estudo proposto neste projeto é analisar, em primeiro lugar, se as chances de 

eleição de candidatas do gênero feminino sofreram alterações após a inserção da cota obrigatória de 

gênero no Brasil. Em segundo lugar, o estudo também procurará analisar o comportamento dos 

gastos públicos antes e depois da instituição da referida cota. 

responsável:  Sérgio Naruhiko Sakurai  

e-mail: ritadiniz@fearp.usp.br 

telefone: (16) 3315 - 4331 

endereço:  Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP 

 

646. CENTRO DE VOLUNTARIADO UNIVERSITÁRIO – CVU  

Objetivo: associação composta por estudantes e professores universitários com a finalidade de 

fomentar o trabalho voluntário no meio acadêmico, a partir de ações sociais, eventos, cursos de 

capacitação, projetos sociais, parcerias, informação e acompanhamento para o voluntário. 

responsável: Prof.ª Adriana Cristina Ferreira Caldana  

telefone: (16) 3315- 4739  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

e-mail: caldana@fearp.usp.br  

site:   https://www.facebook.com/cvubrasil 

 

647. FEA VIVA  

Objetivo: projeto social desenvolvido em parceria pela Júnior FEA-RP e CAFCF, com o intuito de 

conscientizar a FEA-RP acerca da doação de sangue. 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

site: https://www.facebook.com/FeaViva.USP.RibeiraoPreto?fref=ts 

 

mailto:caldana@fearp.usp.br
https://www.facebook.com/cvubrasil
https://www.facebook.com/FeaViva.USP.RibeiraoPreto?fref=ts
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648. PROGRAMA INTEGRADO DE CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA (GRUPO GESTOR)  

Objetivo: fomentar com a comunidade de baixa renda o espírito empreendedor, capacitando-a na 

busca de soluções para os problemas de geração de renda, por meio de formação (palestras e cursos 

de capacitação empreendedora) e orientação (acompanhamento por alunos de graduação e pós-

graduação da USP-RP) gratuitas, que buscam estimular o gerenciamento profissional de micro e 

pequenos negócios (formais e informais), ONGs, instituições que prestam serviços à comunidade e 

cooperativas populares. 

responsável: Lara Bartocci Liboni Amui  

telefone: (16) 3315-4484 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

e-mail: lara.liboni@gmail.com 

 

649. EMPREENDER SOCIAL  

Objetivo: Tem como objetivo incentivar e disseminar as iniciativas de empreendedorismo social. 

responsável: Perla Calil Pongeluppe e Wadhy Rebehy  

telefone: (16) 3315-0511  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

e-mail: perla@fearp.usp.br  

site: 

http://www.fearp.usp.br/nucleo/sitenovo/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=9

2 

 

650. DIÁLOGOS COM A COMUNIDADE  

Objetivo: oferecimento de palestras para a comunidade, com ingresso de interessados mediante a 

doação de um quilo de alimento não perecível, cuja arrecadação total é destinada para uma entidade 

assistencial. 

responsável: Claudio de Souza Miranda  

telefone: (16) 3315-3920  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

e-mail:  csmiranda@rocketmail.com 

 

651. PROJETO PÉ DE MEIA  

Objetivo: fazer com que alunos da FEARP-USP propaguem seus conhecimentos em prol do equilíbrio 

financeiro da população, com os seguintes objetivos: conscientizar jovens estudantes, ainda que não 

mailto:lara.liboni@gmail.com
about:blank
mailto:csmiranda@rocketmail.com
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tenham renda própria, a contribuírem com o planejamento financeiro familiar; conscientizar jovens que 

estão se inserindo no mercado de trabalho a terem um bom controle e aproveitamento de suas 

finanças pessoais; evitar com que as pessoas se tornem endividadas ou que venham a ter problemas 

perante o Sistema de Proteção ao Credito (SPC); estimular a economia de dinheiro como forma de 

investimento; planejar as finanças para que algumas metas, como as aquisições de carro ou casa 

própria, sejam alcançadas. 

responsável: Alexandre Chibebe Nicolella  

telefone: (16) 3315-0207 | 3315-3935  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP  

e-mail: pedemeia@fearp.usp.br  

site: http://www.fearp.usp.br/pt-br/pedemeia 

 

652. ENACTUS FEARP 

Objetivo: Desenvolver capacidades e competências em potencial nas comunidades aliando suas 

necessidades com a iniciativa empreendedora e a motivação do time, impactando a qualidade de vida 

em âmbito social, econômico e ambiental. 

responsável: -  

telefone: (16) 3315-0115 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/ SP 

e-mail: -  

site: http://enactus.org 

 

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO – FFCLRP 

              

653. A EXPERIÊNCIA DO ENVELHECIMENTO EM HOMENS HOMOSSEXUAIS  

Objetivo: O presente estudo tem por objetivo investigar as dimensões psicossociais relacionadas à 

homossexualidade e ao envelhecimento de homens com mais de 60 anos, de camadas médias e 

moradores na cidade do Ribeirão Preto. 

responsável: Manoel Antonio Dos Santos   

e-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

                                 

654. HOMOSSEXUALIDADE MASCULINA E O PROCESSO DE ENVELHECER 

mailto:pedemeia@fearp.usp.br
http://www.fearp.usp.br/pt-br/pedemeia
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Objetivo: O presente estudo tem por objetivo investigar o processo de envelhecer no contexto da 

homossexualidade masculina. 

responsável: Manoel Antonio dos Santos 

e-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

                            

655. MUSICALIZAÇÃO PARA PACIENTES COM DOENÇAS TERMINAIS 

Objetivo: Este projeto tem o objetivo de desenvolver uma oficina de musicalização para os pacientes 

e, se possível, seus familiares. A ideia é, por meio da música aliviar a ansiedade e o estresse deste 

período, sabendo que a música oferece tanto a possibilidade de distrair quanto de esquecer a dor e os 

agravos provenientes da situação emocional durante o tratamento. Não se trata de tocar algo para 

deixar o paciente alegre, mas sim fortalecê-lo emocionalmente para lidar melhor com os sintomas da 

doença. 

responsável: Fátima Graça Monteiro Corvisier 

e-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

  

656. O ÁLBUM DE FOTOGRAFIA COMO RECURSO TERAPÊUTICO PARA PACIENTES NO 

PÓS-TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA: RESGATANDO A HISTÓRIA PARA PROJETAR O 

FUTURO                                 

Objetivo: O objetivo do presente estudo é investigar as potencialidades do uso do photovoice para 

auxiliar os pacientes submetidos ao TMO a elaborarem sua experiência vivida, ou seja, o processo de 

adoecimento e tratamento recém-vivenciado. Definem-se como objetivos específicos: avaliar os 

índices de estresse, ansiedade e depressão no momento pré e pós-internação; permitir o 

armazenamento concreto de lembranças deste momento crítico da vida. 

responsável: Manoel Antonio dos Santos      

email: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

  

657. O PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO DO(A) ALUNO(A) TRANSEXUAL: A FACE 

PERVERSA DO BULLYNG  
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Objetivo: compreender o processo de escolarização do(a) aluno(a) transexual e identificar os fatores 

que promovem ou dificultam o ajustamento escolar. 

responsável:  Manoel Antonio dos Santos     

e-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

  

658. OFICINAS DE ATIVIDADES EM UMA CASA DE APOIO AO TRANSPLANTADO DE 

MEDULA ÓSSEA: PERCEPÇÕES DOS PACIENTES EM PROCESSO DE REABILITAÇÃO  

Objetivo: investigar as percepções dos pacientes transplantados de medula óssea e de seus 

acompanhantes em relação às atividades desenvolvidas nas oficinas, como parte de um projeto de 

intervenção psicossocial voltado à reabilitação. 

responsável: Manoel Antonio Dos Santos  

email: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

                        

659. OS DESAFIOS DOS CUIDADOS EM SAÚDE NA POPULAÇÃO TRANSEXUAL 

Objetivo: Conhecer as vivências das pessoas transexuais no âmbito da saúde, independentemente 

de estarem se submetendo a tratamento com vistas à realização do processo transexualizador. O 

projeto visa não só conhecer como dar apoio às trajetórias de vida, experiências, percepções e formas 

de lidarem com os desafios encontrados para manter os cuidados em saúde. 

responsável: Manoel Antonio dos Santos 

E-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

                                      

660. PARA ALÉM DO DISCURSO DA VULNERABILIDADE: O COTIDIANO FAMILIAR DE 

MULHERES PROFISSIONAIS DO SEXO 

Objetivo: Este estudo tem por objetivo analisar as relações familiares de mulheres profissionais do 

sexo. Serão destacados, nos relatos, os significados atribuídos às relações de afeto, relações de 

parentesco e parentalidade. 

responsável:  Manoel Antonio dos Santos 

e-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 
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telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

  

661. PESSOAS TRANSEXUAIS: VIVÊNCIAS DE PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E 

EXCLUSÃO 

Objetivo: O objetivo deste projeto é conhecer as vivências das pessoas transexuais, 

independentemente de estarem se submetendo a tratamento com vistas à realização do processo 

transexualizador. O projeto visa não só conhecer como dar apoio às trajetórias de vida, experiências, 

percepções e formas de lidarem com os desafios encontrados. 

responsável:  Manoel Antonio dos Santos 

email: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

 

662. PROMOÇÃO DE SAÚDE E DIREITOS DE CIDADANIA DE PESSOAS TRANSEXUAIS 

Objetivo: Investigar as vivências de preconceito, discriminação e exclusão de pessoas transexuais em 

decorrência da intolerância e de manifestações de transfobia. O projeto visa não só conhecer como 

dar apoio às trajetórias de vida, experiências, percepções e formas de lidarem com os desafios 

encontrados. 

responsável:  Manoel Antonio dos Santos 

e-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

     

663. PROMOÇÃO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E CIDADANIA NA ESCOLA  - ANO III 

Objetivo: favorecer junto às crianças e aos adolescentes o desenvolvimento de uma cultura de paz, 

direitos e cidadania; permitir a expressão de necessidades cotidianas diante das relativas ao 

desenvolvimento e à aprendizagem e o enfrentamento da situação de estudar em escola pública; 

favorecer o desenvolvimento e a descoberta de habilidades para o enfrentamento do cotidiano da 

comunidade e da escola; favorecer a discussão e a abordagem criativa de temas de interesse da 

criança, do adolescente, da escola e da família. 

responsável:   Sergio Kodato   

e-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 
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endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

  

664. PSICOLOGIA E POVOS INDÍGENAS NA AMÉRICA LATINA 

Objetivo: Realizar um mapeamento de quem são e onde estão os psicólogos que trabalham com 

povos indígenas na América Latina. Conhecer as práticas e o horizonte ético-político dessas ações 

profissionais. Subsidiar o planejamento coletivo de formas de ação e práticas concretas que resultem 

em maior qualificação do trabalho profissional dos psicólogos com os povos originários. 

responsável:   Jose Francisco Miguel Henriques Bairrao 

email: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

                                  

665. QUEM CONTA SEUS MALES ESPANTA? PROJETO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

PARA CRIANÇAS QUE SE SUBMETERAM AO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA 

Objetivo: O objetivo desta proposta de extensão é avaliar a efetividade do projeto de contação de 

histórias para crianças internadas na Unidade de TMO, segundo a avaliação de seus participantes. 

responsável: Manoel Antonio dos Santos     

email: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

 

666. QUEM CONTA UM CONTO, AUMENTA UM PONTO: UTILIZANDO A ESTRATÉGIA DE 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA CRIANÇAS COM DOENÇAS HEMATOLÓGICAS  

objetivo: O objetivo desta proposta é avaliar a efetividade do projeto de contação de histórias em um 

ambulatório para pacientes com doenças hematológicas crônicas, segundo a avaliação dos 

participantes. 

responsável: Manoel Antonio dos Santos 

email: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

 

 

667. REFUGIADOS SÍRIOS EM SÃO PAULO E SUAS NARRATIVAS 

Objetivo: O projeto tem como objetivo geral investigar os impactos psicológicos/antropológicos aos 
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quais os refugiados sírios estão sujeitos após passarem por uma drástica mudança de vida. 

responsável:  Francirosy Campos Barbosa   

e-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

                             

668. RELAÇÃO UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E ESCOLA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA: PERSPECTIVA DE INCLUSÃO DO ESTUDANTE DE ENSINO MÉDIO 

Objetivo: Organizar e desenvolver oficinas em três escolas públicas, parceiras de estágio visando à 

orientação dos alunos do terceiro ano do Ensino Médio acerca do papel social da universidade 

pública, das políticas de inclusão, dos cursos oferecidos pela USP, das inscrições e do vestibular. 

Organizar e acompanhar visitas à USP (Campus de Ribeirão Preto) das turmas de alunos do Ensino 

Médio das escolas parceiras no projeto para conhecimento da estrutura física e organização da 

mesma. Organizar palestras nas escolas públicas realizadas por docentes e ou alunos dos anos finais 

dos diferentes cursos da USP visando à explanação sobre mesmos, as carreiras e o campo de 

atuação profissional. Investigar as concepções dos alunos do Ensino Médio acerca do ensino superior 

e da universidade pública. 

responsável:  Noeli Prestes Padilha Rivas   

e-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

  

669. RELAÇÕES FAMILIARES E VIDA AFETIVA E SEXUAL DE MULHERES PROFISSIONAIS 

DO SEXO 

Objetivo: Este estudo tem por objetivo analisar as relações familiares e a vida afetivo-sexual de 

mulheres profissionais do sexo. Serão destacados, nos relatos, os significados atribuídos ao amor e à 

sexualidade. 

responsável:  Manoel Antonio dos Santos    

e-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

                                  

670. REPERCUSSÕES PSICOLÓGICAS E SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS AO CÂNCER DE 

MAMA POR FILHAS DE MULHERES ACOMETIDAS 
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Objetivo: Identificar os significados atribuídos ao câncer de mama e investigar as repercussões 

psicológicas da doença nas filhas das mulheres acometidas. 

responsável:  Manoel Antonio dos Santos 

e-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

  

671. REPRESENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES DO FEMININO NA UMBANDA 

Objetivo: conhecer as possibilidades e os processos de construção de feminilidades dentro da 

Umbanda. 

responsável:  Jose Francisco Miguel Henriques Bairrão 

e-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

 

672. RESSIGNIFICANDO A VIDA: PERCEPÇÕES SOBRE A PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS 

DE ATIVIDADES PARA PACIENTES TRANSPLANTADOS EM PROCESSO DE REABILITAÇÃO 

Objetivo: Este projeto de extensão teve por objetivo avaliar a efetividade das oficinas, enquanto 

estratégia de promoção de saúde mental, na ótica dos pacientes submetidos ao TMO. 

responsável:  Manoel Antonio dos Santos  

e-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

  

673. RODAS DE CONVERSA SOBRE RACISMO E SOFRIMENTO PSÍQUICO.                                                 

JOSE FRANCISCO  

objetivo: O objetivo deste projeto de extensão é sanar essa falta mediante o oferecimento de um 

programa de rodas de conversa temáticas conduzidas por estudantes de Psicologia supervisionados 

pelo docente responsável. 

responsável:  Miguel Henriques Bairrão 

e-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 
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674. SAINDO DO ARMÁRIO: OS DESAFIOS ENFRENTADOS POR JOVENS HOMOSSEXUAIS 

PARA ASSUMIREM SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL 

Objetivo: investigar as dimensões psicossociais relacionadas à homossexualidade de jovens do sexo 

masculino de camadas médias e moradores na cidade do Ribeirão Preto, SP. 

responsável:    Manoel Antonio dos Santos   

e-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

  

675. SALA DE RECURSOS E O APOIO À ESCOLARIZAÇÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA 

NA ESCOLA PÚBLICA 

objetivo: compreender como os serviços de educação especial, especificamente as salas de recursos 

implementadas em escolas públicas, estão organizando o atendimento dos alunos com deficiência 

inseridos na escola comum de educação básica. 

responsável:  Cristina Cinto Araujo Pedroso   

e-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

                                        

676. SERTÃOZINHO, CULTURA E HISTÓRIA 

Objetivo: articular um conjunto de atividades culturais voltadas à história e à cultura de Sertãozinho e 

seus personagens, cobrindo desde processos de organização de acervos a exposições, palestras e 

oficinas. 

responsável: Marco Antonio de Almeida 

e-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

 

677. TRANSEXUALIDADE E SAÚDE: O PROCESSO DE TRANSGENITALIZAÇÃO  

Objetivo: Este estudo tem como objetivo investigar como é vivenciado o processo de 

transgenitalização por pessoas que estão se submetendo aos procedimentos preliminares à cirurgia 

de redesignação sexual. 

responsável: Manoel Antonio dos Santos  

e-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 
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telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

  

678. TRANSEXUALIDADE, ESCOLA E REDE DE APOIO SOCIAL 

Objetivo: compreender a rede de relações do aluno trans, constituída por professores e colegas de 

classe, e os principais desafios encontrados por ele para se ajustar ao âmbito escolar. 

responsável: Manoel Antonio dos Santos 

e-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

 

679. TRANSFOBIA: VIVÊNCIAS DE PESSOAS TRANSEXUAIS VÍTIMAS DE PRECONCEITO, 

INTOLERÂNCIA E DISCRIMINAÇÃO 

objetivo: conhecer as vivências das pessoas transexuais, independentemente de estarem se 

submetendo a tratamento com vistas à realização do processo transexualizador. O projeto visa não só 

conhecer como dar apoio às trajetórias de vida, experiências, percepções e formas de lidarem com os 

desafios encontrados. 

responsável: Manoel Antonio dos Santos 

e-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

 

680. TUTORIA DE ENSINO PRÓ-ENEM PARA ALUNOS DE REDE PÚBLICA 

objetivo: Dar acesso ao Ensino Superior Público à alunos e ex-alunos da Escola Estadual Paiva II via 

tutorias de ensino. 

responsável: Marcos Cassin  

e-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

  

                                            

681. VISÕES E VERSÕES DA LESBIANIDADE E DA HOMOSSEXUALIDADE MASCULINA: O 

QUE PENSAM OS FILHOS E FILHAS DE MÃES E PAIS HOMOSSEXUAIS?  

objetivo: O presente estudo tem por objetivo investigar os significados de família e vida familiar em 
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filhos e filhas de homens e mulheres homossexuais de camadas médias. 

responsável: Manoel Antônio Dos Santos    

e-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

                                              

682. VIVÊNCIAS DE FILHAS DE MULHERES SOBREVIVENTES AO CÂNCER DE MAMA   

Objetivo: Este estudo tem por objetivo investigar as vivências de filhas de mulheres que tiveram 

câncer de mama em relação à doença e tratamento materno. 

responsável: Manoel Antônio Dos Santos  

e-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

                                  

683. VIVÊNCIAS DO LUTO EM VIÚVOS DE MULHERES QUE MORRERAM DEVIDO AO 

CÂNCER   

Objetivo: Compreender as vivências do luto em viúvos de mulheres que morreram devido ao câncer. 

responsável: Manoel Antônio Dos Santos 

e-mail: ccex@listas.ffclrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-9070 

endereço:  Avenida dos Bandeirantes, 3900 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP- Brasil 

       

684. PROJETO DODÓI (TURMA DA MÔNICA) EM UMA UNIDADE DE TRANSPLANTE DE 

MEDULA ÓSSEA  

Objetivo: um recurso bastante conhecido e que pode ser melhor explorado no contexto hospitalar é o 

Projeto Dodói, parceria entre o Instituto Maurício de Sousa e a Associação Brasileira de Linfoma e 

Leucemia – ABRALE, com o uso de Kits (boneca, estojinho médico, revistas e peças promocionais), 

especialmente feitos para o trabalho com a criança com câncer. Foram fornecidos dez Kits para a 

Unidade em questão. 

responsável: Gustavo Emiliano 

telefone: (16) 3315-0633 

 

685. EMPREENDENDO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E BIBLIOTECONOMIA: 

APRESENTANDO PROJETOS E INICIATIVAS PARA A COMUNIDADE  
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Objetivo: o objetivo deste projeto é desenvolver um ambiente digital, baseado em Web 2.0, que seja 

capaz de apresentar atividades e projetos desenvolvidos por alunos e egressos empreendedores do 

Curso de Ciências da Informação e da Documentação para a comunidade local e regional. 

responsável: Gustavo Emiliano 

telefone: (16) 3315-0633 

 

686. ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO PROFISSIONAL  

objetivo: desenvolver grupos de orientação profissional, visando auxiliar o adolescente no seu 

autoconhecimento, no conhecimento das profissões e na compreensão da realidade socioeconômica 

de forma a facilitar a realização de “escolhas” ocupacionais conscientes e autônomas; desenvolver um 

programa de informação profissional, visando compartilhar informações sobre: cursos e universidades, 

INCLUSP, ENEM, ProUni, Programas de Cotas Universitárias, FIES e cursinhos populares. 

responsável: Gustavo Emiliano 

telefone: (16) 3315-0633 

 

687. LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DO EDUCADOR (LAIFE): 

ATUALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE ACERVO DE MATERIAIS E RECURSOS DIDÁTICOS  

Objetivo: o Laboratório Interdisciplinar de Formação do Educador (LAIFE) possui um rico acervo de 

materiais didáticos composto por: livros didáticos, paradidáticos e técnicos; revistas especializadas em 

educação; kits didáticos para ensino de ciências (destaque: as caixas da Experimentoteca preparadas 

pelo CDCC/USP-São Carlos); filmes (em vídeo e DVD); jogos e brinquedos didáticos; maquetes; 

modelos de corpo humano; mapas; cartazes; programas de computador e outros tipos de materiais 

didáticos. Todo esse material possui um potencial de utilização por professores da educação infantil, 

Ensino Fundamental e Médio, como também pelos licenciandos (Pedagogia, Biologia, Química, 

Música e Psicologia) em seus estágios curriculares. 

responsável: Gustavo Emiliano 

telefone: (16) 3315-0633 

 

688. OLIMPÍADAS REGIONAIS DE QUÍMICA: CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DE 

QUÍMICA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

Objetivo: tem promovido Olimpíadas Regionais de Química (ORQ). Nos dois últimos anos, 

aproximadamente 3000 estudantes de Ensino Médio participaram deste evento. Os temas abordados 

têm possibilitado a discussão e contextualização de conteúdos químicos, bem como a mobilização de 

professores e alunos no ambiente escolar. 
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responsável: Gustavo Emiliano 

telefone: (16) 3315-0633 

 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO – FMRP 

 

689. APRENDER NO MUSEU HISTÓRICO DA FMRP-USP  

Objetivo: pretende-se privilegiar a organização da coleção de objetos tridimensionais (equipamentos 

usados nas décadas de 1950-60 em pesquisa, ensino e prática clínica) e de uma exposição.  

responsável: Anette e Silvana  

telefone: (16) 3315-0707  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Riberão Preto/ SP 

e-mail: ahoffman@fmrp.usp.br  

site: http://museufmrpusp.blogspot.com.br/ www.facebook.com/museufmrpusprp 

 

690. GRUPOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE MENTAL  

Objetivo: promoção de saúde mental a partir do desenvolvimento de uma rede comunitária 

interpessoal de apoio. Neste sentido, são oferecidos espaços de convivência e de compartilhamento 

de experiências consideradas relevantes no âmbito da saúde mental, adquiridas a partir de vivências 

cotidianas ou terapêuticas.  

responsável: Sonia Regina Loureiro  

telefone: (16) 3315-4616  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Riberão Preto/ SP 

e-mail: srlourei@fmrp.usp.br  

 

691. PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL DE IDOSOS (PIDI)  

Objetivo: instrumentalizar idosos sobre o conhecimento e utilização de equipamentos eletrônicos 

utilizados no dia-a-dia, ampliando e fornecendo conhecimentos que aumentem o domínio sobre estes 

aparelhos e diminuam a dependência de outros para sua operação, facilitando o cotidiano e gerando 

autonomia e qualidade de vida. 

responsável: Carla da Silva Santana e Marina Soares Bernardes 

telefone: (16) 99233 – 6256  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Riberão Preto/ SP 

e-mail: pidifmrp@hotmail.com  

site: http://pidifmrp.blogspot.com.br/  https://www.facebook.com/PIDIUSP 

mailto:ahoffman@fmrp.usp.br
http://museufmrpusp.blogspot.com.br/
http://www.facebook.com/museufmrpusprp
mailto:srlourei@fmrp.usp.br
mailto:pidifmrp@hotmail.com
http://pidifmrp.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/PIDIUSP
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692. PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL DE IDOSOS: MÓDULO SIMULAÇÃO DE CAIXA 

BANCÁRIO DE AUTOATENDIMENTO (AUTOMATED TELLER MACHINE – ATM)  

responsável: Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques, Carla da Silva Santana e Marina Soares 

Bernardes  

telefone: (16) 99233 – 6256  

e-mail: pidifmrp@hotmail.com  

site: http://pidifmrp.blogspot.com.br/ https://www.facebook.com/PIDIUSP 

 

693. CUIDANDO DO CUIDADOR  

objetivo: projeto baseado em extensa literatura que discute o impacto causado numa família pela 

presença de uma criança com deficiência, a qual vai exigir atenção e cuidados específicos por período 

de tempo indeterminado. São objetivos do projeto: favorecer o reconhecimento de outros papéis além 

do papel de “cuidador”; permitir a expressão de necessidades cotidianas diante do enfrentamento da 

tarefa de cuidar de pessoa com deficiência/ necessidades especiais; favorecer o desenvolvimento de 

habilidades para o enfrentamento do cotidiano alterado pela presença de pessoa que requer atenção 

diferenciada e especial; a reestruturação de rotina, com diversificação de atividades e descoberta de 

habilidades.  

responsável: Regina Yoneko Dakuzaku Carretta  

telefone: (16) 3315-4694 | 3315-4414  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Riberão Preto/ SP 

e-mail: reginadc@fmrp.usp.br  

 

694. BRINQUEDOTECA E SUCATOTECA: ESPAÇO LÚDICO PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, PAIS E CUIDADORES (CIR-HERIBEIRÃO)  

Objetivo: envolver acadêmicos do curso de TO em atividades de sala de espera, ligadas ao brincar 

das crianças atendidas no CIR e à orientação aos seus pais/cuidadores sobre a importância do brincar 

para o seu desenvolvimento pleno. 

responsável: Maria Paula Panúncio Pinto  

telefone: (16) 9 8151-6507  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Riberão Preto/ SP 

e-mail: mapaula@fmrp.usp.br 

 

695. TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO A GRUPO DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE 

mailto:pidifmrp@hotmail.com
http://pidifmrp.blogspot.com.br/
mailto:reginadc@fmrp.usp.br
mailto:mapaula@fmrp.usp.br
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VULNERABILIDADE: ESTRATÉGIA PARA A PROMOÇÃO DE SAÚDE E CIDADANIA  

Objetivo: projeto que oferece ações de promoção de saúde e cidadania, visando a: promover a 

conscientização das crianças em relação a problemas sociais e de saúde; colaborar para o 

desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social das mesmas; proporcionar diálogo e interação 

entre elas e os profissionais envolvidos por meio de comunicação eficiente, contribuindo na melhoria 

das relações interpessoais; estimular a cooperação e melhorar as relações interpessoais; possibilitar 

experiências diferentes e novas vivências, desenvolvendo novas habilidades motoras, cognitivas e 

relacionais; desenvolver ações junto a familiares destas crianças no sentido de favorecer o melhor 

desenvolvimento biopsicossocial das mesmas. 

responsável: Profa. Dra. Maria Paula Panúncio Pinto  

telefone: (16) 9 8151-6507  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Riberão Preto/ SP 

e-mail: mapaula@fmrp.usp.br 

 

696. O REFEITÓRIO CENTRAL DO CAMPUS COMO UM ESPAÇO EDUCADOR NA 

QUALIDADE DE VIDA, GESTÃO DE RESÍDUOS E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  

Objetivo: manter o novo refeitório central do campus de Ribeirão Preto como um espaço educador 

para a aquisição de práticas de qualidade de vida, sustentabilidade e minimização de resíduos e, 

ainda, desenvolver um programa de educação ambiental junto a seus funcionários e usuários. 

responsável: Marta Neves Campanelli Marçal Vieira, Departamento de Puericultura e Pediatria/FMRP  

telefone: (16) 3636-9174 | (16) 99991-8506  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Riberão Preto/SP 

e-mail: marta@fmrp.usp.br 

 

697. PESSOA COM DEFICIÊNCIA E CIDADANIA: ARTICULAÇÕES INTERSETORIAIS  

Objetivo: projeto que propõe ações entendendo que as articulações intersetoriais possibilitam novas 

posturas frente à pessoa com deficiência, especialmente aos participantes do grupo de pessoas com 

deficiência em desenvolvimento, abrindo caminhos para a inclusão social e cidadania.  

responsável: Regina Yoneko Dakuzaku Carretta 

telefone: (16) 3315-4694 | 3315-4414  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Riberão Preto/SP 

e-mail: reginadc@fmrp.usp.br 

 

698. A ESCOLA VAI AO TEATRO: VOZ DO ATOR E DO PROFESSOR  

mailto:mapaula@fmrp.usp.br
mailto:marta@fmrp.usp.br
mailto:reginadc@fmrp.usp.br
mailto:reginadc@fmrp.usp.br
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Objetivo: envolve projetos de inclusão no universo teatral e formação de plateias para o teatro. É 

destinado a alunos e professores da rede pública de educação e consiste, basicamente, em levar ao 

teatro grupos de alunos acompanhados pelos respectivos professores. 

responsável: Aline Epifânio Wolf  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Riberão Preto/SP 

e-mail: alinewolf@fmrp.usp.br   

 

699. PROMOÇÃO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E CIDADANIA NA ESCOLA  -ANO III  

objetivo: Favorecer junto as crianças aos adolescentes o desenvolvimento de uma cultura de paz, 

direitos e cidadania; permitir a expressão de necessidades cotidianas diante das relativas ao 

desenvolvimento e à aprendizagem e o enfrentamento da situação de estudar em escola pública; 

favorecer o desenvolvimento e a descoberta de habilidades para o enfrentamento do cotidiano da 

comunidade e da escola; favorecer a discussão e a abordagem criativa de temas de interesse da 

criança, do adolescente, da escola e da família. 

responsável:  Maria Paula Panúncio Pinto    

e-mail: maristel@fmrp.usp.br; eceu@fmrp.usp.br;  mdlvrodr@fmrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-0695 e (16) 3315-0692. 

endereço:  Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14049-900 

  

700. A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E PROGRAMAS DE REDUÇÃO DE INIQUIDADES 

SOCIAIS NO TERRITÓRIO  

Objetivo: Analisar as potencialidades e dificuldades da implementação de programas de 

enfrentamento à vulnerabilidade social, às iniquidades sociais e pobreza nos territórios com base na 

percepção dos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS). 

responsável: Regina Celia Fiorati  

e-mail: maristel@fmrp.usp.br; eceu@fmrp.usp.br;  mdlvrodr@fmrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-0695 e (16) 3315-0692. 

endereço:  Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14049-900 

                             

701. A INTERVENÇÃO TERAPÊUTICO-OCUPACIONAL COM CRIANÇAS EM 

VULNERABILIDADE SOCIAL: PROMOÇÃO DE SAÚDE E CIDADANIA EM AÇÕES 

INTERSETORIAIS – ANO V 

Objetivo: possibilitar o desempenho da principal ocupação na infância, o brincar utilizando-o como 

recurso para promover o desenvolvimento cognitivo e sócio afetivo crianças envolvidas; através de 

mailto:alinewolf@fmrp.usp.br
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recursos próprios à Terapia Ocupacional (atividades lúdicas, faz de conta, histórias infantis, atividades 

expressivas e artesanais; atividades de vida diária) desenvolver ações de promoção de saúde e 

cidadania; estimular o desenvolvimento de habilidades sociais, para conviver , cooperar e comunicar-

se; favorecer o reconhecimento, atribuição de sentido e elaboração do cotidiano adverso vivenciado 

pelas crianças; desenvolver ações envolvendo a família das crianças atendidas para identificar 

demandas para outros recursos da comunidade, e favorecer seu desenvolvimento global. 

responsável:  Maria Paula Panúncio Pinto 

e-mail: maristel@fmrp.usp.br; eceu@fmrp.usp.br;  mdlvrodr@fmrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-0695 e (16) 3315-0692. 

endereço:  Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14049-900 

  

702. APROXIMAÇÃO DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO COM A 

SOCIEDADE: DIVULGAÇÃO DE CURSOS E PROFISSÕES 

Objetivo: Aumentar o conhecimento de alunos do Ensino Médio de Ribeirão Preto, sobre Cursos 

ministrados pela FMRP e sobre a diversidade das profissões da área da Saúde; tornar esses alunos e 

os seus professores multiplicadores das informações recebidas; aumentar o número de alunos 

oriundos de escolas públicas nos diferentes cursos da FMRP; desenvolver, nos alunos bolsistas, 

habilidades de comunicação com a sociedade. 

responsável: Maria De Lourdes Veronese Rodrigues 

e-mail: maristel@fmrp.usp.br; eceu@fmrp.usp.br;  mdlvrodr@fmrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-0695 e (16) 3315-0692. 

endereço:  Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14049-900 

        

703. ATIVIDADES LÚDICAS E DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS EM INSTITUIÇÃO DE 

ACOLHIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES- ANO II  

Objetivo: envolver acadêmicos do curso de Terapia Ocupacional em atividades voltadas para o 

atendimento de crianças e adolescentes institucionalizadas, e desta forma propiciar uma integração 

universidade-comunidade que responda de um lado, às demandas de formação profissional na área 

de Terapia Ocupacional na Infância e Adolescência, e, de outro, às necessidades das crianças e 

adolescentes alvos de políticas de proteção especial, que por questões sociais e pessoais estão 

acolhidas em instituição de acolhimento. 

responsável: Maria Paula Panúncio Pinto 

e-mail: maristel@fmrp.usp.br; eceu@fmrp.usp.br;  mdlvrodr@fmrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-0695 e (16) 3315-0692. 
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endereço:  Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14049-900                                

  

704. BRINQUEDOTECA E SUCATOTECA: ESPAÇO LÚDICO PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, PAIS E CUIDADORES (CIR-HERIBEIRÃO E UETDI-HC-FMRP) – 

ANO VI   

objetivo: exploração orientada de livros infantis, materiais lúdicos; do da interação com diversas 

crianças, com ou sem alterações de desenvolvimento, enquanto aguardam o atendimento no referido 

serviço. Sua finalidade principal é envolver acadêmicos do curso de TO em atividades de sala de 

espera, ligadas ao brincar das crianças atendidas no CIR e UETDI, e à orientação aos seus 

pais/cuidadores sobre a importância do brincar para o seu desenvolvimento pleno, através da oferta 

de espaço orientado para o desempenho do papel de brincar ás crianças atendidas no ambulatório de 

reabilitação CIR e no ambulatório da Unidade de Tratamento de Doenças Infectocontagiosas - UETDI. 

responsável:  Maria Paula Panúncio Pinto 

e-mail: maristel@fmrp.usp.br; eceu@fmrp.usp.br;  mdlvrodr@fmrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-0695 e (16) 3315-0692. 

endereço:  Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14049-900 

           

705. CUIDADOS FISIOTERAPÊUTICOS A MULHERES SOBREVIVENTES DO CÂNCER DE 

MAMA 

Objetivo: O objetivo do presente projeto é proporcionar às mulheres sobreviventes do câncer de 

mama e frequentadores do Núcleo de Ensino, Pesquisa, Assistência e Reabilitação de 

Mastectomizadas (REMA), da Universidade de São Paulo, Campus Ribeirão Preto, atenção 

fisioterapêutica preventiva e ou reabilitadora, pautada nos seguintes itens: avaliação clínica e postural; 

orientações sobre autocuidado após o tratamento do câncer de mama, com ênfase nas alterações 

posturais e nos cuidados com o membro superior; intervenção clínica nos casos em que haja 

necessidade, com emprego de recursos eletroterapêuticos e manuais, e com ênfase em atividade 

autorrealizáveis, como a automassagem ou autoalongamento. 

responsável:   Elaine Caldeira De Oliveira Guirro 

e-mail: maristel@fmrp.usp.br; eceu@fmrp.usp.br;  mdlvrodr@fmrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-0695 e (16) 3315-0692. 

endereço:  Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14049-900 

 

706. EDUCAÇÃO EM SAÚDE E EXERCÍCIOS DE EQUILÍBRIO POSTURAL PARA 

PORTADORES DE DIABETES MELLITUS PARA MELHORA DA PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE 
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VIDA E QUEDAS.  

Objetivo: orientar o portador de Diabetes tipo 2, os familiares e os cuidadores quanto as complicações 

e seus cuidados com os pés como parte  do programa educativo para prevenção de úlcera e 

amputação, bem como executar e acompanhar o treinamento sensório-motor como forma de 

intervenção fisioterapêutica. 

responsável: Rinaldo Roberto De Jesus Guirro 

e-mail: maristel@fmrp.usp.br; eceu@fmrp.usp.br;  mdlvrodr@fmrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-0695 e (16) 3315-0692. 

endereço:  Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14049-900 

 

  

707. FALE COM O DR. RISADINHA (EDIÇÃO 2016-2017) – SERVIÇO DE INFORMAÇÃO EM 

SAÚDE PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, FAMÍLIAS E PROFISSIONAIS   

Objetivo: visa a melhoria do acesso à informação em saúde pela comunidade. 

responsável:  Maria Cristiane Barbosa Galvão 

e-mail: maristel@fmrp.usp.br; eceu@fmrp.usp.br;  mdlvrodr@fmrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-0695 e (16) 3315-0692. 

endereço:  Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14049-900 

        

708. GRUPO COMUNITÁRIO DE SAÚDE MENTAL 

Objetivo: Os Grupos Comunitários de Saúde Mental constituem-se em uma atividade inovadora no 

campo da saúde mental, tendo como perspectiva norteadora a valorização dos aspectos psicossociais 

e a busca pela diversificação dos instrumentos terapêuticos, com foco de ação nas comunidades e 

nos espaços coletivos. Nesse contexto os Grupos Comunitários têm objetivos educativos, terapêuticos 

e de promoção de saúde mental, visando o desenvolvimento de uma rede comunitária interpessoal de 

apoio. O modo de abordagem dos Grupos Comunitários apresenta uma perspectiva de troca 

horizontal de informações entre usuários, profissionais e a comunidade. Busca-se assim, romper com 

uma representação mental estereotipada da pessoa em sofrimento psicológico como aquele que 

precisa de ajuda, evidenciando também as suas possibilidades de oferecer ajuda. 

responsável: Sonia Regina Loureiro 

e-mail: maristel@fmrp.usp.br; eceu@fmrp.usp.br;  mdlvrodr@fmrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-0695 e (16) 3315-0692. 

endereço:  Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14049-900   
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709. IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA JUNTO AO ECEU-

FMRP-USP: AÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL PARA A PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL 

Objetivo: Implantação de um Centro de Convivência junto ao Espaço Cultural e de Extensão 

Universitária – ECEU – FMRP-USP onde serão propostas atividades que promovam e ampliem a 

autonomia dos usuários da rede de saúde mental, sendo um espaço de convívio, e facilitador na 

construção de laços sociais, que possibilite a inclusão social, e a geração de alternativas concretas de 

vida, assim como buscar através de atividades que desenvolvam habilidades de interação social e a 

realização de atividades externas proporcionar o contato destes indivíduos com a comunidade e 

sociedade e ampliar as redes sociais de suporte dos usuários. 

responsável:  Adriana Sparenberg Oliveira 

e-mail: maristel@fmrp.usp.br; eceu@fmrp.usp.br;  mdlvrodr@fmrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-0695 e (16) 3315-0692. 

endereço:  Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14049-900                                

  

710. OFICINA DE MEMÓRIA E DE MÚSICA PARA IDOSOS 

Objetivo: A Oficina de Memória e de Música para Idosos objetiva o conhecimento sobre a produção 

musical brasileira e como ela se insere no imaginário social dos idosos, uma vez que ancoram as 

vivências dos sujeitos. Especificamente, busca-se desenvolver atividades voltadas à discussão das 

músicas, de canto e discussão sobre temas relacionados ao desenvolvimento humano 

especificamente à velhice, os ritmos musicais, a política retratada na música, a música regional, dentre 

outros aspectos. Busca ainda promover a coeducação de gerações e a transmissão do conhecimento 

cultural entre gerações através das músicas e jogos musicais. 

responsável: Carla Da Silva Santana 

e-mail: maristel@fmrp.usp.br; eceu@fmrp.usp.br;  mdlvrodr@fmrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-0695 e (16) 3315-0692. 

endereço:  Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14049-900  

 

711. OFICINA DE JOGOS PARA IDOSOS 

Objetivo: Busca-se ampliar o conhecimento sobre o funcionamento da memória e de outras funções 

mentais, correlacionando-o ao processo de envelhecimento. O projeto tem por meta a ação de 

compartilhar vivências, fortalecer o trabalho de rememoração e resgate de vivências passadas, 

facilitando a ressignificação destas vivências no presente e promovendo a coeducação de gerações e 

a transmissão do conhecimento cultural entre gerações. 

responsável: Carla da Silva Santana 
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e-mail: maristel@fmrp.usp.br; eceu@fmrp.usp.br;  mdlvrodr@fmrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-0695 e (16) 3315-0692. 

endereço:  Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14049-900 

 

712. OPASSO   OFICINA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL: CAMINHOS DA TERAPIA 

OCUPACIONAL PARA A AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE PORTADORES DE 

TRANSTORNOS CRÔNICOS 

Objetivo: Auxiliar os indivíduos que apresentem prejuízo no funcionamento ocupacional, emocional e 

relacional a ampliar as redes sociais de suporte e sua participação social. 

responsável: Adriana Sparenberg Oliveira 

e-mail: maristel@fmrp.usp.br; eceu@fmrp.usp.br;  mdlvrodr@fmrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-0695 e (16) 3315-0692. 

endereço:  Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14049-900                                           

  

713. ORIENTAÇÕES EM SAÚDE OCULAR PARA A POPULAÇÃO ADULTA DE RIBEIRÃO 

PRETO (SP) E REGIÃO 

Objetivo: O projeto tem como finalidade propiciar, ao alunos envolvidos, a aquisição de 

conhecimentos, habilidades e valores/atitudes nas áreas da Prevenção da Cegueira, comunicação e 

relacionamento, e didática – além da aquisição de alguns conhecimentos de informática que propiciem 

a execução adequada das atividades propostas. Além de sua relevância social, o desenvolvimento do 

projeto é importante porque exercendo atividades de Extensão Universitária o aluno conscientizou-se 

da importância da prevenção e do papel social da Escola Médica. 

responsável: João Marcello Fórtes Furtado 

email: maristel@fmrp.usp.br; eceu@fmrp.usp.br;  mdlvrodr@fmrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-0695 e (16) 3315-0692. 

endereço:  Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14049-900                                       

  

714. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL, LAZER E PARTICIPAÇÃO SOCIAL   CULTURA E 

EXTENSÃO 

objetivo: desenvolver ações junto ao grupo de pessoas com deficiência visual atendidas pela 

Associação de Cegos de Ribeirão Preto, ampliando possibilidades envolvimento de atividades de lazer 

e de participação social. 

responsável:    Regina Yoneko Dakuzaku Carretta 

e-mail: maristel@fmrp.usp.br; eceu@fmrp.usp.br;  mdlvrodr@fmrp.usp.br 
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telefone: (16) 3315-0695 e (16) 3315-0692. 

endereço:  Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14049-900 

  

715. PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA 

EM UM MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE   

Objetivo: O objetivo do trabalho será realizar ações de promoção da alimentação adequada e 

saudável para crianças matriculadas em escolas municipais de Cássia dos Coqueiros, com base nas 

ações de saúde propostas no Componente II do Programa de Saúde na Escola, dos Ministérios da 

Saúde e Educação. 

responsável:  Luciana Cisoto Ribeiro                                   

e-mail: maristel@fmrp.usp.br; eceu@fmrp.usp.br;  mdlvrodr@fmrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-0695 e (16) 3315-0692. 

endereço:  Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14049-900 

  

716. PROMOÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO. 

Objetivo: Avaliar as práticas alimentares desenvolvidas nos CEIs. Realizar ações educativas para 

sensibilizar a comunidade escolar. 

responsável:    Marta Neves Campanelli Marçal Vieira 

e-mail: maristel@fmrp.usp.br; eceu@fmrp.usp.br;  mdlvrodr@fmrp.usp.br 

telefone: (16) 3315-0695 e (16) 3315-0692. 

endereço:  Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14049-900 

          

717. GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA CUIDADORES DE PESSOAS 

HOSPITALIZADAS: ESTRATÉGIAS PREVENTIVAS EM SAÚDE MENTAL  

Objetivo: promover ações e possibilitar a expressão, a reflexão compartilhada e a orientação das 

dificuldades vividas pelos cuidadores durante o desempenho de suas atividades cotidianas, 

constitutivas da vida ocupacional (trabalho, lazer, autocuidado entre outras). 

responsável: Prof. Dr. Leonardo Martins Kebbe 

telefone: (16) 3315-4694 | 3315-4418 | 98116-7945  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Ribeirão Preto/SP 

e-mail: kebbe@fmrp.usp.br 

 

718. PROJETO VEREDAS 

mailto:kebbe@fmrp.usp.br
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Objetivo: Levar, pela prática do voluntariado, atendimento médico e informação sobre saúde para 

populações mais necessitadas e vulneráveis. 

responsável: - 

telefone: (16) 3315-3000 

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Ribeirão Preto/SP 

 

 

 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO - FORP 

 

719. GRAU DE PERCEPÇÃO DOS PORTADORES DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL 

QUANTO À HIGIENIZAÇÃO  

Objetivo: promover a saúde bucal dos portadores de prótese parcial removível (PPR) e fazer um 

levantamento dos materiais e métodos de higienização utilizados por pacientes portadores de PPRs 

atendidos nas clínicas da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 

por meio de entrevista; orientar e capacitar os participantes para correta higienização e manutenção 

das suas PPRs. 

responsável: Valéria Oliveira Pagnano de Souza  

telefone: (16) 3315-4795  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Riberão Preto/SP 

e-mail: valpag@forp.usp.br 

 

720. DESMISTIFICANDO O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A PACIENTES COM 

NECESSIDADES ESPECIAIS  

Objetivos: Permitir aos estudantes e profissionais de odontologia compreender a importância do 

atendimento odontológico a pacientes com necessidades especiais, principalmente com doenças 

debilitantes; fazer com que os alunos estejam capacitados para o acolhimento e atendimento a esses 

pacientes, por meio de motivação, atualização e preparo especifico; integrar-se com outros órgãos que 

compartilham os mesmos interesses, na intenção de possibilitar a troca de informações, realização de 

eventos e incrementar a assistência a esses pacientes, de todas as formas possíveis; e, na medida do 

possível, disponibilizar o atendimento odontológico para esses pacientes 

responsável: Marilena Chinali Komesu  

telefone: (16) 3315-3985  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Riberão Preto/SP 

mailto:valpag@forp.usp.br
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e-mail: mckomesu@usp.br  

site: http://www.simposiodapecaope.com.br  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009255197253 

 

721. CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DOAÇÃO DO ÓRGÃO 

DENTAL PARA O BIOBANCO DE DENTES HUMANOS DA FORP/USP  

Objetivo: O presente estudo tem por objetivo realizar campanhas educativas sobre a importância da 

doação do órgão dental para o Biobanco de Dentes Humanos da FORP/USP.  

responsável: Silmara Aparecida Milori Corona  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Riberão Preto/SP 

Telefone: (16) 3315-4075  

e-mail: silmaracorona@forp.usp.br- 

site: http://www.forp.usp.br/administra-mainmenu-10/984-supervisao-de-banco-de-dentes.html 

 

722. CADASTRO DE ÓRGÃO DENTAL DOADO AO BIOBANCO DE DENTES HUMANOS DA 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO  

Objetivo: Realizar o cadastro do Órgão Dental doado ao Biobanco de Dentes Humanos da Faculdade 

de Odontologia de Ribeirão Preto, por meio da identificação do elemento dental doado e seu estado 

de conservação. 

responsável: Silmara Aparecida Milori Corona  

Telefone: (16) 3315-4075 ou Ramal: 154075  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Riberão Preto/SP 

e-mail: silmaracorona@forp.usp.br  

site: http://www.forp.usp.br/administra-mainmenu-10/984-supervisao-de-banco-de-dentes.html 

 

723. AVALIAÇÃO E INSERÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS NO SISTEMA DE 

CLÍNICAS DA FORP/USP 

Objetivos: O presente estudo tem por objetivo realizar a análise das radiografias digitais realizadas na 

FORP/USP e inserir estas imagens no Sistema de Clínicas, possibilitando o acesso aos docentes e 

alunos. Após a avaliação das imagens e tratamento específico, estas serão inseridas no Sistema de 

Clínicas para que todos os docentes e alunos possam ter acesso e permitir um adequado diagnóstico 

e tratamento dos pacientes atendidos nas clínicas. 

responsável: Silmara Aparecida Milori Corona  

telefone: (16) 3315-4075  

mailto:mckomesu@usp.br
http://www.simposiodapecaope.com.br/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009255197253
about:blank
about:blank
http://www.forp.usp.br/administra-mainmenu-10/984-supervisao-de-banco-de-dentes.html
mailto:silmaracorona@forp.usp.br
http://www.forp.usp.br/administra-mainmenu-10/984-supervisao-de-banco-de-dentes.html
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endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Riberão Preto/SP 

e-mail: silmaracorona@forp.usp.br 

 

724. APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS VOLTADOS AO APRIMORAMENTO DAS 

RADIOGRAFIAS INTRABUCAIS  

Objetivo: desenvolver aplicativos para dispositivos móveis que possibilitem a divulgação de 

conhecimentos teóricos e práticos, com uma linguagem voltada para o crescente número de 

estudantes e profissionais da área de odontologia e radiologia de todo o Brasil que utilizam 

corriqueiramente os aparelhos móveis para busca de informações. Serão desenvolvidos e 

disponibilizados de forma gratuita aplicativos que permitirão que os usuários acessem informações 

teóricas e demonstrações práticas voltadas para a realização e interpretação de diversas técnicas 

radiográficas intraorais. 

responsável: Christiano de Oliveira Santos  

Telefone: (16) 3315-4805  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Riberão Preto/SP 

e-mail: oliveirach@forp.usp.br 

 

725. PROJETO CANTO PARA O OUTRO: CORAL DA USP RIBEIRÃO PRETO EM PARCERIA 

COM AS UNIDADES DE ENSINO DO CAMPUS DE RIBEIRÃO PRETO  

Objetivo: visa a recuperação do sentido estudantil por meio de um formato multidisciplinar no sentido 

das vocações de cada unidade.  

responsável: Vinícius Pedrazzi  

telefone: (16) 3315-4008  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Riberão Preto/SP 

e-mail: pedrazzi@forp.usp.br 

 

726. EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL PARA CRIANÇAS CEGAS II 

Objetivo: É proposta deste trabalho, construir em gesso macromodelos anatômicos precisos e 

didáticos, bem como, do periodonto de proteção e inserção capazes de fazer com que indivíduos 

portadores de deficiência visual possam compreender melhor essas estruturas e suas relações com a 

doença cárie e gengivite. 

responsável:  Selma Siessere  

telefone: (16) 3315-4129 

endereço:  Avenida do Café, s/nº - Campus da USP - Ribeirão Preto/SP - CEP: 14040-904 

mailto:silmaracorona@forp.usp.br
mailto:oliveirach@forp.usp.br
mailto:pedrazzi@forp.usp.br
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727. ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PARA 

PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS  

Objetivo: Elaborar protocolos de atendimento odontológico que atenda as necessidades específicas 

da população de cada grupo de doenças sistêmicas estudadas, de acordo com a literatura científica 

atual; auxiliar na triagem de pacientes de acordo com suas necessidades de tratamento e 

recomendações para o manejo odontológico. 

responsável:  Ana Carolina Fragoso Motta 

telefone: (16) 3315-4129 

endereço:  Avenida do Café, s/nº - Campus da USP - Ribeirão Preto/SP - CEP: 14040-904 

 

                                   

728. ENSINO DE CIÊNCIAS E PREVENÇÃO DE DOENÇAS BUCAIS 

Objetivo: Familiarizar os alunos com conceitos científicos e, ao mesmo tempo, contribuir para que os 

alunos fiquem motivados a cuidar de sua saúde, principalmente a saúde Bucal. 

responsável:   Raquel Fernanda Gerlach 

telefone: (16) 3315-4129 

endereço:  Avenida do Café, s/nº - Campus da USP - Ribeirão Preto/SP - CEP: 14040-904 

 

729. IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE AÇÕES 

DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA  

Objetivo: Organizar, alimentar e testar um banco de dados sobre a atenção em saúde bucal realizada 

em duas Unidades de Saúde da Família. 

responsável:   Marlivia Goncalves De Carvalho Watanabe 

telefone: (16) 3315-4129 

endereço:  Avenida do Café, s/nº - Campus da USP - Ribeirão Preto/SP - CEP: 14040-904 

                        

730. PROGRAMA EDUCATIVO DE PREVENÇÃO AO USO DE PRÓTESE E SUA 

MANUTENÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 

Objetivo: Este projeto tem por objetivos: promover a saúde bucal de crianças e adolescentes de 

escolas públicas, privadas, orfanatos, igrejas e demais comunidades assistenciais, capacitar os 

participantes para higienizar e/ou orientar seus familiares, atuando como multiplicadores, sobre a 

importância da higienização bucal e dos diferentes tipos de próteses dentárias, utilizando técnicas 

corretas de escovação. 
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responsável: Alma Blasida Concepcion Elizaur Benitez Catirse 

telefone: (16) 3315-4129 

endereço:  Avenida do Café, s/nº - Campus da USP - Ribeirão Preto/SP - CEP: 14040-904 

   

731. PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE HIGIENIZAÇÃO BUCAL E DAS PRÓTESES 

ODONTOLÓGICAS PARA CEGOS E SURDOS. 

Objetivo: Promover a saúde bucal pessoas cegas e surdas, de comunidades assistenciais e outros 

núcleos; Capacitar os participantes com deficiência e também seus familiares, a realizar boa 

higienização bucal e das próteses, por meio de técnicas corretas, tanto de higiene bucal, como dos 

diferentes tipos de próteses dentárias. 

responsável:  Alma Blasida Concepcion Elizaur Benitez Catirse 

telefone: (16) 3315-4129 

endereço:  Avenida do Café, s/nº - Campus da USP - Ribeirão Preto/SP - CEP: 14040-904 

 

732. TERCEIRA IDADE. PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE HIGIENIZAÇÃO DENTAL E 

MANUTENÇÃO DAS PRÓTESES ODONTOLÓGICAS. 

Objetivo: Promover a saúde bucal de adultos e pessoas da terceira idade, de maneira humanizada, 

de comunidades assistenciais e outros núcleos da terceira idade; capacitar os participantes para 

higienizar e/ou orientar também seus familiares, atuando como multiplicadores, sobre técnicas 

corretas de higienização bucal e dos diferentes tipos de próteses dentárias. 

responsável: Alma Blasida Concepcion Elizaur Benitez Catirse 

telefone: (16) 3315-4129 

endereço:  Avenida do Café, s/nº - Campus da USP - Ribeirão Preto/SP - CEP: 14040-904 

   

733. SUSTENTABILIDADE, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE RESÍDUOS NAS 

MORADIAS DE ESTUDANTES DO CAMPUS DA USP DE RIBEIRÃO PRETO  

objetivo: atuar junto ao público estudantil do Campus da USP de Ribeirão Preto, com o intuito de 

sensibilizar essa comunidade, a cerca das questões ambientais, para execução de ações sustentáveis 

em espaços de vivência e estudo. Ainda, os objetivos específicos são: sensibilizar os estudantes com 

relação a sustentabilidade, educação ambiental e gestão de resíduos; oferecer subsídios teórico-

práticos nos campos da sustentabilidade, educação ambiental e gestão de resíduos; fomentar práticas 

sustentáveis nos ambientes de moradias e repúblicas estudantis; ampliar a formação socioambiental 

de nossos estudantes para que se tornem profissionais atuantes em sustentabilidade 

responsável: Evandro Watanabe  
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telefone: (16) 3315-4078  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Ribeirão Preto/SP 

e-mail: ewatanabe@forp.usp.br 

 

734. EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL PARA CRIANÇAS CEGAS 

objetivo: Construir em gesso macro modelos anatômicos precisos e didáticos capazes de fazer com 

que essas crianças possam compreender melhor esse órgão e suas relações com a doença cárie.  

responsável: Marisa Semprini  

endereço: Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Ribeirão Preto/SP 

e-mail: msemprin@forp.usp.br 

 

SÃO CARLOS 

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS – EESC 

 

735. APRENDIZADO DE LEITURA DE INGLÊS PARA INCLUSÃO SOCIAL (Renovação)            

objetivo: Ensinar aos jovens de classes sociais menos favorecidas, que residem na cidade de São 

Carlos, atendendo prioritariamente os moradores que vivem nas proximidades do Campus USP 2 de 

São Carlos, a leitura de inglês que é a primeira proficiência a ser adquirida no aprendizado desse 

idioma. O aprendizado da língua inglesa é de fundamental importância na formação educacional de 

qualquer cidadão, em qualquer país, por ser o idioma de comunicação internacional em todas as áreas 

do conhecimento. Aumentar a autoestima desses jovens através da leitura em inglês ao sentirem que 

a língua inglesa não é uma barreira no acesso à informação através de textos impressos (livros, ...) ou 

Internet. 

responsável: José Marcos Alves  

telefone: (16) 3373-6600 

endereço: Campus USP São Carlos - Avenida dos Trabalhadores São-carlense, 400 - Parque Arnold 

Schimidt, São Carlos - SP, 13566-590 

site: www.eesc.usp.br 

e-mail: ccex@eesc.usp.br 

 

736. COMPOSTAGEM DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 

DA USP - SÃO CARLOS E APLICAÇÕES DE OUTRAS TECNOLOGIAS SOCIAIS            

objetivo: O projeto de compostagem com os resíduos orgânicos do Restaurante Universitário da USP 

mailto:ewatanabe@forp.usp.br
mailto:msemprin@forp.usp.br
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- São Carlos vem sendo realizado desde 2013 com o objetivo de manter e fomentar uma tecnologia 

em escala comunitária, fazendo parte de um ciclo que se retroalimenta: separação na fonte dos 

resíduos orgânicos e educação ambiental. Atualmente, decorridos três anos de projeto, há 

necessidade de ampliar esse panorama, focando também em usar o local como um espaço para 

implantar outras tecnologias de baixo custo e que poderão servir de base para novos projetos e 

pesquisas. A inserção de bolsistas se daria na ampliação do trabalho realizado e no uso do espaço 

como campo de trabalho e difusão de tecnologias sociais, voltadas a captação de água e 

infraestrutura. Acredita-se que através do uso múltiplo do espaço a visita de escolas e a interação com 

a comunidade se torna algo que busca emponderar o público e conscientizá-lo sobre a problemática 

dos resíduos sólidos. O projeto visa então a divulgação e sensibilização da comunidade USP e dos 

moradores do entorno da Área II da USP São Carlos acerca do tema compostagem, além de trazer 

aos estudantes um espaço para aplicar tecnologias e comparar métodos apontando-se o papel 

imprescindível da sociedade como colaboradora e corresponsável na implantação de políticas e 

soluções para o manejo de resíduos sólidos orgânicos e diversas problemáticas, como maneiras de 

captação de água e técnicas de análise do composto gerado. 

responsável: Valdir Schalch  

telefone: (16) 3373-6600 

endereço: Campus USP São Carlos - Avenida dos Trabalhadores São-carlense, 400 - Parque Arnold 

Schimidt, São Carlos - SP, 13566-590 

site: www.eesc.usp.br 

e-mail: ccex@eesc.usp.br 

 

737. RENOVAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECAASO  

objetivo: Estudo da história do Centro Acadêmico Armando de Salles Oliveira (CAASO), através da 

divulgação e fomento ao acesso ao acervo e ao espaço da Biblioteca. Objetiva reavivar a 

BiblioteCAASO através do auxílio à bibliotecária e à diretoria do Centro Acadêmico na organização e 

manutenção do espaço físico da biblioteca e no levantamento histórico e cultural do acervo, além de 

sua divulgação de maneiras diversas e convidativas. 

responsável: Dennis Brandão 

e-mail: ccex@eesc.usp.br 

 

738. UNIVERSIDADE ABERTA À 3ª IDADE  

objetivo: O Programa Universidade Aberta à Terceira Idade tem como objetivo possibilitar ao idoso 

aprofundar conhecimentos em alguma área de seu interesse e ao mesmo tempo trocar informações e 
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experiências com os jovens 

e-mail: ccex@eesc.usp.br 

  

739. UNIVERSIDADE E AS PROFISSÕES  

objetivo: O projeto promove visitas de alunos do Ensino Médio ao campus com o objetivo de fornecer 

subsídios aos estudantes para que, com a ajuda de seus familiares e professores, orientem-se na 

importante tarefa de optar por uma carreira profissional. Dessa forma, o programa oferece aos pré-

vestibulandos diversas oportunidades de acesso às informações necessárias para a escolha mais 

consciente da área de formação dentre aquelas existentes na USP, permitindo, também, a redução do 

índice de evasão na Universidade. 

e-mail: ccex@eesc.usp.br 

 

740. PROJETO SEMENTE 

objetivo: Desenvolver o aprendizado e o interesse pelo conhecimento em crianças de baixa renda, 

por meio do uso da tecnologia e metodologias inovadoras de ensino. 

telefone: (16) 3373-9431 

endereço: Av. Trabalhador São-Carlense, 400, Parque Arnold Schmidt São Carlos/ SP  

e-mail: ccex@eesc.usp.br / semente@sc.usp.br 

site: http://www.semente.eesc.usp.br/ | https://www.facebook.com/semente.usp/timeline 

 

741. MEMÓRIA DA EESC 

objetivo: Compilar a visão dos funcionários que construíram a história institucional. 

e-mail: ccex@eesc.usp.br 

 

742. APRENDIZADO DE LEITURA DE INGLÊS PARA INCLUSÃO SOCIAL 

objetivo: Promover a educação de comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica que 

residem no município são-carlense, atendendo prioritariamente os moradores que vivem nas 

proximidades da Universidade. Dentre suas ações está o ensino de inglês para jovens de baixa renda. 

e-mail: ccex@eesc.usp.br. 

 

743. RESGATE E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO CENTRO ACADÊMICO ARMANDO DE SALLES 

OLIVEIRA (CAASO), ATRAVÉS DE SEU ARQUIVO HISTÓRICO 

objetivo: Resgatar e expor a história do CAASO, fazendo busca em arquivos históricos desde de sua 

fundação. 

mailto:ccex@eesc.usp.br
http://www.semente.eesc.usp.br/
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e-mail: ccex@eesc.usp.br 

 

744. CONTINUIDADE DE PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DA ENGENHARIA 

DIRECIONADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO – ANO 2  

objetivo: Estimular o desejo em alunos de escola pública em estudar engenharia. 

e-mail: ccex@eesc.usp.br 

 

745. EDUCAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE EM ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO, SÃO 

CARLOS – SP 

objetivo: Promover a conscientização e a educação das crianças e jovens do ensino público sobre o 

tema de sustentabilidade. 

e-mail: ccex@eesc.usp.br 

 

746. MONITORAMENTO DA CULTURA DE SUSTENTABILIDADE NO CAMPUS DE SÃO 

CARLOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO USP  

objetivo: Promover a discussão sobre a questão da sustentabilidade, buscando criar uma cultura de 

pensamento sustentável e monitorar os avanços dessa questão dentro do campus. 

e-mail: ccex@eesc.usp.br 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO – ICMC 

 

747. A MATEMÁTICA E O JOVEM: DESPERTANDO MÚLTIPLAS HABILIDADES E 

TALENTOS. 

objetivo: Visamos desenvolver diversas atividades nas escolas das redes públicas e privada, como 

por exemplo O Seminário de Coisas Legais Vai à Sua Escola e Pergunta, Jovem!. Além disso, para 

guiar os temas dos seminários e nossas demais ações durante a execução deste projeto, 

elaboraremos questionários com o objetivo de obter as características e compreender os interesses 

dos alunos. Como objeto de avaliação, será elaborado um instrumento de coleta de dados com o 

objetivo de avaliar o conhecimento de Matemática dos estudantes, o conhecimento deles em relação 

aos cursos do ICMC e suas expectativas com relação a serem aprovados no vestibular, bem como o 

grau de satisfação dos estudantes com relação às atividades desenvolvidas por este projeto. 

responsável: Cynthia de Oliveira Lage Ferreira 

telefone: (16) 3373-9700 

endereço:  Avenida Trabalhador São-carlense, 400 – Centro CEP: 13566-590 - São Carlos - SP 
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e-mail: ccex@icmc.usp.br 

site:  http://www.icmc.usp.br/ 

 

748. APRESENTAÇÃO DA MATEMÁTICA DE FORMA ATRATIVA AOS ALUNOS DA REDE 

PÚBLICA 

objetivo: Aprimorar a didática para apresentação de conteúdo de matemática referente ao Ensino 

Fundamental ou Médio com ajuda de pesquisa sobre o método atrativo com ênfase no significado (e 

não na memorização) do conteúdo. Isto se dará em parceria com o professor da rede pública, bolsista 

e orientador do projeto. Vídeo-aulas poderão nos ajudar a encontrar novos métodos. Outras ideias 

também poderão ser utilizadas, como jogos e aulas com uso de computadores. Pretendemos 

desenvolver um método simples para melhorar a parte expositiva do conteúdo de matemática. Para 

isto, pretendemos ajudar professores da rede pública a desenvolverem um melhor método expositivo 

do conteúdo, principalmente usando a lousa para não dificultar a execução do método num ambiente 

que muitas vezes não conta com muitos recursos. Desta forma, esperamos contribuir para a melhoria 

desta problemática. 

responsável:  Ana Claudia Nabarro    

telefone: (16) 3373-9700 

endereço:  Avenida Trabalhador São-carlense, 400 – Centro CEP: 13566-590 - São Carlos - SP 

e-mail: ccex@icmc.usp.br 

site:  http://www.icmc.usp.br/  

 

  

749. APROFUNDANDO ESTUDOS SOBRE ENSINO E APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA 

PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA         

objetivo: Levar o licenciando em Matemática a um primeiro (aqui empregamos o termo “primeiro” no 

sentido de que o projeto reconhece as limitações de um estudo de Iniciação Científica e para o aluno 

de graduação, no momento de formação em que se situa) aprofundamento sobre as teorias sócio-

histórico-culturais sobre o desenvolvimento e a aprendizagem; tomar conhecimento de pesquisas 

anteriores e da análise de um grupo de alunos com deficiência do Ensino Fundamental (de 11 a 18 

anos), quanto aos aspectos socioculturais envolvidos em sua motivação para a aprendizagem em 

Matemática; ampliar o estudo bibliográfico de pesquisas no Brasil, que tenham como foco a inclusão 

de alunos deficientes em aulas de Matemática; propor e aplicar atividades mais continuadas para as 

aulas de Matemática, que sejam adaptadas às necessidades e anseios desses alunos, levando-se em 

conta aspectos socioculturais levantados nas pesquisas anteriores, sobre a escola e a comunidade de 
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entorno; analisar o desenvolvimento dessas atividades e verificar em que medida elas foram capazes, 

ou não, de despertar maior motivação para a aprendizagem de novos conteúdos curriculares de 

Matemática do nível Fundamental, para esses alunos com deficiência. No decorrer deste projeto, 

pretende-se que o bolsista reflita sobre as perguntas: Como as teorias sócio-histórico-culturais para o 

desenvolvimento intelectual podem auxiliar-nos a compreender as trocas de significados na aula de 

Matemática? Como o contexto sociocultural de um grupo específico de alunos com deficiência é 

percebido por eles como fator de interferência em sua motivação para a aprendizagem matemática? 

Como este grupo percebe a mediação do professor e o aproveitamento de informações desse 

contexto para motivá-los a aprender mais Matemática e desenvolverem-se como pessoas? Se as 

intervenções a serem propostas na sala de aula de Matemática ampliarão, ou não, a motivação para a 

aprendizagem de novos conteúdos dessa disciplina, e com mais significados, para esse grupo de 

alunos. 

responsável:   Edna Maura Zuffi    

telefone: (16) 3373-9700 

endereço:  Avenida Trabalhador São-carlense, 400 – Centro CEP: 13566-590 - São Carlos - SP 

e-mail: ccex@icmc.usp.br 

site:  http://www.icmc.usp.br/ 

                                 

750.          ENSINO E APRENDIZAGEM DE NOÇÕES BÁSICAS DE MATEMÁTICA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL POR MEIO DA ROBÓTICA   

objetivo: Dar continuidade a ações educativas no contexto do ensino e aprendizagem de noções 

básicas de matemática na Educação Infantil por meio da utilização da Robótica. Contribuir com 

propostas inovadoras para o ensino e aprendizagem de matemática aliada à utilização da robótica e 

que visem à construção de conceitos matemáticos pelo aluno de uma forma ativa e significativa. 

Contribuir para o enriquecimento da formação do aluno/bolsista/graduando, principalmente no que diz 

respeito ao processo de ensino e aprendizagem da matemática aliada à robótica por meio de 

abordagens diferenciada, na qual se explora também aspectos interdisciplinares do saber. 

responsável: Renata Cristina Geromel Meneghetti     

telefone: (16) 3373-9700 

endereço:  Avenida Trabalhador São-carlense, 400 – Centro, CEP: 13566-590 - São Carlos - SP 

e-mail: ccex@icmc.usp.br 

site:  http://www.icmc.usp.br/ 

                                

751. ETNOMATEMÁTICA E ECONOMIA SOLIDÁRIA NA INCLUSÃO DE PESSOAS COM 
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NECESSIDADES ESPECIAIS   

objetivo: Continuar nossa atuação em educação matemática junto ao Empreendimento Econômico 

Solidário (EES) Recriart, a fim de suprir as dificuldades matemáticas dos membros desse EES em 

seus cotidianos de trabalho junto a esse EES, a respeito de operações de soma e subtração de 

números naturais, inteiros e racionais, necessárias para a venda dos produtos confeccionados por 

esses EES nas feiras de Economia Solidária. Nesta nova etapa do projeto, iremos prosseguir com o 

uso do ábaco como instrumento de cálculo, a fim de que os cooperadores deste EES consigam a 

partir do uso desse instrumento compreender as operações matemáticas que inicialmente possuíam 

dificuldade de realização. A ideia é que os membros consigam realizar mentalmente essas operações 

e alcancem a progressiva autogestão deste empreendimento na venda dos produtos por eles 

confeccionados. Posteriormente após essa compreensão pretende-se introduzir o uso da calculadora 

(com compreensão) visando auxiliar na resolução dos problemas do cotidiano de trabalho desse grupo 

e nas tomadas de decisões. 

responsável: Renata Cristina Geromel Meneghetti  

telefone: (16) 3373-9700 

endereço:  Avenida Trabalhador São-carlense, 400 – Centro CEP: 13566-590 - São Carlos - SP 

e-mail: ccex@icmc.usp.br 

site:  http://www.icmc.usp.br/ 

                      

752. O EMPREGO DA METODOLOGIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO SUPORTE 

PARA AÇÕES PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO  

objetivo: Dar suporte as ações pedagógicas de educação matemática no contexto de um colégio de 

Ensino Médio (Colégio Caaso), visando sanar as dificuldades de aprendizagem de conceitos 

matemáticos dos alunos deste nível de ensino. Analisar a possibilidade de uma atuação similar junto 

ao CPCEX (Curso Popular das Licenciaturas em Ciências Exatas), já que se trata de um curso que 

também foca o Ensino Médio (não tem fins lucrativo) é direcionado à preparação de alunos carentes 

para ingressar na universidade. Trabalhar o processo de ensino e aprendizagem de matemática no 

contexto do Ensino Médio, visando sanar dificuldades de conteúdos deste nível de ensino, através do 

emprego da metodologia de resolução de problemas. O projeto visa também trabalhar questões de 

vestibulares reapresento-as, quando se fizer necessário à compreensão dos alunos dos conteúdos 

focados, por meio da abordagem de resolução de problemas. Integrar alunos da graduação da 

licenciatura em Matemática ou Ciências Exatas (com habilitação em matemática) em práticas 

pedagógicas alternativas para o processo de ensino e aprendizagem de matemática e com isso 

contribuir com o enriquecimento da formação dos graduandos (que serão futuros professores de 
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matemática da Educação Básica). 

responsável: Renata Cristina Geromel Meneghetti  

telefone: (16) 3373-9700 

endereço:  Avenida Trabalhador São-carlense, 400 – Centro CEP: 13566-590 - São Carlos - SP 

e-mail: ccex@icmc.usp.br 

site:  http://www.icmc.usp.br/ 

                      

753. POPULARIZAÇÃO DA ROBÓTICA 

objetivo: Aproximar o universo científico-tecnológico das escolas de Ensino Médio e Fundamental de 

São Carlos, apresentando conceitos básicos de robótica móvel e divulgando a Olímpiada Brasileira de 

Robótica como um cenário de desafios; para dessa forma, estimular o interesse por esta área de 

ciências exatas. 

responsável: Roseli Aparecida Francelin Romero 

telefone: (16) 3373-9661 

e-mail: refrance@icmc.usp.br 

 

754. ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES PARA O ENSINO DE GRANDEZAS E MEDIDAS NO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

objetivo: Pesquisar sobre os conceitos de grandezas e medidas para o Ensino Fundamental; elaborar 

atividades para o ensino de grandezas e medidas nesse nível de ensino; e produzir um vídeo sobre a 

história desses conceitos. 

responsável: Esther Pacheco de Almeida Prado 

telefone: (16) 3373-9153 

e-mail: epaprado@icmc.usp.br 

 

755. CAIS (COMISSÃO DE AÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL) 

objetivo: Estimular e apoiar ações da comunidade universitária que, na interface entre as ações de 

cultura e extensão, ensino e pesquisa, concorram para um engajamento sempre maior da USP na 

construção cultural, científica, técnica e política de uma sociedade justa, livre e democrática. Além 

disso, tem como responsabilidade formular e executar ações educacionais, artísticas e culturais, de 

cunho social, integrando a comunidade externa à interna do Instituto de Ciências Matemáticas e de 

Computação. 

responsável: Maria Fernanda Marreta 

telefone: (16) 3373-9146 
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e-mail: cais@icmc.usp.br 

 

756. EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, ECONOMIA SOLIDÁRIA E INCLUSÃO SOCIAL: 

CONTINUIDADE DE ATUAÇÃO JUNTO AO RECRIART  

objetivo: Dar continuidade a nossa atuação junto ao Recriart, iniciada em 2014 no projeto anterior, no 

que concerne aos conhecimentos matemáticos utilizados pelo grupo no empreendimento. O Recriart é 

um Empreendimento em Economia Solidária (EES), teve seu início em 2006 e tem por finalidades a 

inclusão no mercado de trabalho de pessoas com necessidades especiais e o reaproveitamento de 

papel para produzir diversos tipos de produtos artesanais. 

responsável: Renata Cristina Geromel Meneghetti 

e-mail: rcgm@icmc.usp.br 

 

757. ENSINO DE NOÇÕES BÁSICAS DE GEOMETRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL POR MEIO 

DA ROBÓTICA  

objetivo: Contribuir com o ensino e aprendizagem de noções básicas de geometria na Educação 

Infantil por meio da utilização da Robótica. 

responsáveis: Roseli Aparecida Francelin Romero e Renata Cristina Geromel Meneghetti 

e-mail: rcgm@icmc.usp.br 

 

758. TERRITÓRIO DO BIXO FAÇA PARTE DO FUTURO 

objetivo: O Território do Bixo é uma iniciativa a qual está em andamento desde agosto deste ano e 

que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária por meio do edital de 2014 

do programa Aprender com Cultura e Extensão. O principal produto proposto como resultado deste 

projeto é a criação de um portal na web especialmente direcionado para os vestibulandos. Visa 

estabelecer um canal de comunicação efetivo com os vestibulandos interessados nas áreas de 

atuação do ICMC, disponibilizando conteúdos relevantes e de qualidade para esse público, por meio 

da criação de um portal web inovador em termos de linguagem, design e tecnologia empregados. 

responsável: Solange Oliveira Rezende 

e-mail: solange@icmc.usp.br 

 

759. ENSINANDO O VALOR DO DINHEIRO: DIVULGAÇÃO E INCENTIVO AO ESTUDO DA 

MATEMÁTICA 

objetivo: Divulgação e o incentivo do estudo da Matemática através de um assunto com grande 

aplicação no cotidiano: a Matemática Financeira 

mailto:rcgm@icmc.usp.br
mailto:rcgm@icmc.usp.br
mailto:solange@icmc.usp.br
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responsável: Sueli Mieko Tanaka Aki 

e-mail: smtanaka@icmc.usp.br 

 

760. ACQUAGAME: CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO USO RACIONAL DOS 

RECURSOS HÍDRICOS ATRAVÉS DE JOGOS DIGITAIS  

objetivo: Desenvolvimento de um jogo digital para computadores (desktop, notebooks e tablets) que 

tenha por objetivo conscientizar os usuários sobre a importância do uso racional dos recursos hídricos. 

responsável: Fernando Santos Osorio 

e-mail: fosorio@icmc.usp.br 

 

INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS – IFSC 

 

761. RECURSOS HUMANOS PARA O PROGRAMA CIENTISTA DO AMANHÃ  

objetivo: Descobrir talentos em ciências e formar os futuros pesquisadores do país, objetiva fazer o 

acompanhamento de estudantes dos três anos do Ensino Médio, buscando atendê-los desde o 

momento em que ingressam no programa até a finalização do Ensino Médio. 

responsáveis: João Renato Carvalho Muniz, Eduardo Ribeiro de Azevedo e Herbert Alexandre João 

telefone: (16) 3373-6668 

e-mail: jrcmuniz@ifsc.usp.br | herbert@ifsc.usp.br 

 

762. DIFUNDIR CONHECIMENTOS BÁSICOS SOBRE MATERIAIS FUNCIONAIS PARA 

ENSINAR CONCEITOS DE CIÊNCIAS À ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

objetivo: Os objetivos gerais deste projeto são estudar os materiais funcionais, desenvolver cursos 

não-formais na temática e ministrá-los a estudantes do Ensino Médio da cidade de São Carlos e 

região. Para atingir os objetivos, estabelecemos as seguintes metas: capacitar os bolsistas para 

dominarem os conceitos básicos sobre materiais funcionais; possibilitar a esses o acompanhamento 

de ações no Grupo de Pesquisa Crescimento de Cristais e Materiais Cerâmicos na produção de 

materiais funcionais; elaborar dois cursos não-formais sobre materiais funcionais, sendo um focado na 

temática de meio ambiente e o outro na temática de biomateriais; implementar os cursos aos alunos 

do Ensino Médio e desenvolver uma metodologia de avaliação da aprendizagem dos alunos por meio 

de mapas conceituais; investigar a promoção da argumentação durante as atividades desenvolvidas 

nos cursos; ampliar o alcance das pesquisas em materiais funcionais na Universidade; difundir 

conhecimento gerado com a ciência básica por meio de trabalhos que proporcionem uma melhor 

aproximação entre universidade-escola. 

mailto:fosorio@icmc.usp.br
mailto:jrcmuniz@ifsc.usp.br
mailto:herbert@ifsc.usp.br
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responsável: Valmor Roberto Mastelaro 

telefone: (16) 3373-9758 

endereço: USP - Campus São Carlos - Avenida Trabalhador São-Carlense, 400 - Parque Arnold 

Schimidt, São Carlos - SP, 13566-590 

site: http://www.ifsc.usp.br/ 

                                    

763. ESPAÇO INTERATIVO DE CIÊNCIAS (EIC) DO CIBFAR: EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DE 

CIÊNCIAS PARA SÃO CARLOS E REGIÃO  

objetivo: A Coordenadoria de Educação e Difusão de Ciências do CIBFar (Centro de Inovação em 

Biodiversidade e Fármacos), um dos CEPIDs contemplado pela FAPESP em 2013, têm um forte 

compromisso com a disseminação do conhecimento e da informação relacionadas à Biologia 

Estrutural, Biotecnologia, Biodiversidade, Novos Medicamentos (destinados a doenças negligenciadas, 

canceres, micro-organismos patógenos e doenças degenerativas). O público alvo são alunos e 

professores do ensino básico, do ensino superior e sociedade em geral. Desde outubro de 2000, 

temos contribuído em vários aspectos na educação em ciências, em temas nessas áreas, 

desenvolvendo e avaliando recursos didáticos e ações para todos os níveis de ensino. O EIC é um 

espaço lúdico de ciência, aberto em 2005, que aborda aspectos dos temas acima citados, e funciona a 

Coordenadoria de Educação e Difusão de Ciências do CIBFar. Está situada no centro da cidade de 

São Carlos e é aberto para visitação (espontânea e agendada) a estudantes, professores e público 

interessado. Nele há atividades lúdicas e interativas que abordam desde os conceitos básicos dessas 

áreas, passando por doenças tropicais, até as tecnologias atuais envolvidas no estudo das 

biomoléculas e biotecnologia. Assim, os objetivos do projeto são qualificar e capacitar estudantes de 

graduação do campus USP São Carlos, que irão atuar como monitores do EIC; proporcionar uma 

tutoria qualificada para o público visitante, e ser um espaço para “aprendizado por livre escolha” no 

ensino de ciências para a cidade de São Carlos e região. 

responsável:  Ilana Lopes Baratella da Cunha Camargo 

telefone: (16) 3373-9758 

endereço: USP – Campus São Carlos – Avenida Trabalhador São-Carlense, 400 - Parque Arnold 

Schimidt, São Carlos - SP, 13566-590 

site: http://www.ifsc.usp.br/ 

                                 

764. PROGRAMA CIENTISTAS DO AMANHÃ    

objetivo: Aproximar o ambiente acadêmico da educação básica, descobrir talentos em ciências 

exatas e formar os futuros pesquisadores do país. Despertar o interesse pela aprendizagem das 
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ciências básicas por meio do conhecimento e contato com pesquisas na universidade. 

responsável:  Frederico Borges de Brito  

telefone: (16) 3373-9758 

endereço:  USP – Campus São Carlos – Avenida Trabalhador São-Carlense, 400 - Parque Arnold 

Schimidt, São Carlos - SP, 13566-590 

site:   http://www.ifsc.usp.br/ 

                              

765. PROGRAMA UNIVERSITÁRIO POR UM DIA  

objetivo: O presente projeto tem como objetivo central proporcionar a estudantes do Ensino Médio da 

rede pública ou privada a oportunidade de conhecer e vivenciar o ambiente universitário do Campus 

USP - São Carlos. Além disso, pretende fomentar o acesso às universidades públicas contribuindo 

para a inclusão social, especialmente, àqueles de baixa renda ou com dificuldades de acesso à 

informação. O programa procura, também, aumentar o interesse dos estudantes por Ciências Exatas 

em particular a área de Física, estreitar os laços entre a universidade e a população, mostrando aos 

alunos quais as oportunidades que a Física oferece, além de esclarecer os meios de acesso aos 

cursos, apresentando as informações necessárias para a escolha adequada da carreira. 

responsável: Herbert Alexandre João 

telefone: (16) 3373-9758 

endereço:  USP – Campus São Carlos – Avenida Trabalhador São-Carlense, 400 - Parque Arnold 

Schimidt, São Carlos - SP, 13566-590 

site: http://www.lef.ifsc.usp.br/salaConhece/ 

                                                  

766. PROJETO DE APROXIMAÇÃO IFSC COMUNIDADE PRÉ-UNIVERSITÁRIA 

objetivo: O atual projeto tem como objetivo estimular e conduzir alunos do Ensino Médio, em escolas 

públicas ou privadas, a despertar para o conhecimento científico. Através de uma linguagem acessível 

e compreensível, palestras serão proferidas abordando temas de ciência e tecnologia encontrados no 

IFSC estimulando, dessa maneira, a curiosidade científica dos estudantes e incentivando a 

continuidade dos estudos nos níveis superiores. O interesse despertado pelo aluno faz com que este 

procure conhecer mais a fundo os cursos de ciência básica, por exemplo, as graduações oferecidas 

pelo Instituto de Física de São Carlos (IFSC), assim como ter a chance de entrar em contado com 

cientistas e seus laboratórios de pesquisa. A popularização, difusão e comunicação científica são 

essenciais para que haja o interesse do aluno pelas ciências da natureza e principalmente a Física. 

Cabe ressaltar que objetivamos não somente descobrir talentos na área da Física, mas também atrair 

e formar futuros pesquisadores nacionais, orientar vocacionalmente e divulgar a ciência. 
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responsável:  João Renato Carvalho Muniz  

telefone: (16) 3373-9758 

endereço: USP – Campus São Carlos – Avenida Trabalhador São-Carlense, 400 - Parque Arnold 

Schimidt, São Carlos - SP, 13566-590 

site: http://www.ifsc.usp.br/ 

 

767. CIÊNCIA ÀS 19 HORAS  

objetivo: Ciclo de palestras mensais gratuitas de divulgação científica, dirigido ao público em geral 

para aproximar a comunidade ao meio acadêmico, abordando temas científicos em uma linguagem 

acessível. 

responsável: Luiz Agostinho Ferreira 

telefone: (16) 3373-8075 

e-mail: laf@ifsc.usp.br 

site: http://www.ciencia19h.ifsc.usp.br/novo_site/contato.php  

http://www.ciencia19h.ifsc.usp.br 

 

CENTRO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL – CDCC (SÃO CARLOS) 

 

768. BC NA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA: MÃO NA MASSA, NO CDCC 

objetivo: Realizar cursos de formação continuada em Ciências, para professores da educação infantil 

e das séries iniciais do ensino fundamental, com base nos fundamentos do Programa ABC na 

Educação Científica – Mão na Massa; organizar e promover as Mostras de Trabalhos Científicos 

desenvolvidos pelos professores, a partir da realização dos cursos de formação mencionados acima; 

desenvolver novos materiais didáticos compostos de kits experimentais e textos temáticos de 

Ciências, que venham a subsidiar ações junto aos cursos de formação mencionados acima; divulgar o 

Programa ABC na Educação Científica – Mão na Massa junto às escolas de São Carlos e região; e 

participar de eventos nos quais discussões sobre a Educação em Ciências estejam presentes e 

naqueles onde o Programa possa ser divulgado. 

responsável: André Luiz Meleiro  

telefone: (16) 3373-9772 

endereço:  R. Nove de Julho, 1205 - Centro, São Carlos - SP, 13560-04 

site: http://www.cdcc.usp.br/CDCC/localizacao.html 

     

769. DIVULGAÇÃO DE MODELOS FEMININOS PARA ATINGIR A IGUALDADE DE GÊNERO 

mailto:laf@ifsc.usp.br
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NA CIÊNCIA: AS MULHERES NA ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA COMO PARTE DAS 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO DO CDCC 

objetivo: Este projeto pretende divulgar modelos femininos da área de astronomia e astrofísica, a fim 

de contribuir para reverter a situação de baixa participação de mulheres na ciência e atrair mais 

meninas para a área física. A divulgação de modelos femininos ocorrerá por meio da realização de 

duas atividades que farão parte das atividades de extensão do Centro de Divulgação da Astronomia, 

Observatório Dietrich Schiel, pertencente ao Centro de Divulgação Científica e Cultural, CDCC. As 

atividades propostas são: a realização de um vídeo sobre mulheres na astronomia e astrofísica, a ser 

exibido aos visitantes do Observatório Dietrich Schiel, assim como a realização de uma exposição 

itinerante sobre o mesmo tema. 

responsável: Manuela Vecchi 

telefone: (16) 3373-9772 

endereço:  R. Nove de Julho, 1205 - Centro, São Carlos - SP, 13560-04 

site: http://www.cdcc.usp.br/CDCC/localizacao.html 

 

770. EXPERIMENTOTECA PÚBLICA ENSINO MÉDIO  

objetivo: Oferecer material experimental para as aulas de ciências das escolas de São Carlos e 

região. O Programa Experimentoteca Pública para o Ensino Médio oferece aos professores um 

material didático experimental adequado às novas diretrizes curriculares para o Ensino Médio visando 

melhorias no Ensino das Ciências. 

responsável: Antonio Aprigio da Silva Curvelo 

telefone: (16) 3373-9194 | 9158 

e-mail: monitor_exper.@cdcc.usp.br / experimentoteca@cdcc.usp.br 

site: http://www.cdcc.sc.usp.br/experimentoteca/ 

 

771. DIVULGANDO JOGOS E CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS PARA SÃO CARLOS E 

PARA O BRASIL – II 

objetivo: Retomar a divulgação para continuar apoiando a atuação do setor de Matemática junto ao 

público do CDCC, em São Carlos e região, e no Brasil, sendo esta última através das tecnologias de 

informação e comunicação, notadamente a Internet; ampliar a oferta de jogos matemáticos no espaço 

interativo da Biblioteca do CDCC, confeccionando novos itens e atendendo ao público visitante para a 

utilização dos já existentes; apoiar estudantes de escolas públicas de São Carlos e região, que visam 

participar da OBMEP – Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas; apoiar professores 

de Matemática das escolas de São Carlos e região, que buscam o CDCC para conhecer materiais 
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pedagógicos alternativos, para o ensino de Matemática. 

responsável: Edna Maura Zuffi 

telefone: (16) 3373-9772 

endereço:  R. Nove de Julho, 1205 - Centro, São Carlos - SP, 13560-04 

site: http://www.cdcc.usp.br/CDCC/localizacao.html 

 

772. EXPOSIÇÃO DE CIÊNCIAS ENQUANTO PROMOTORA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: 

ATIVIDADE DE MEDIAÇÃO DESENVOLVIDA POR ESTUDANTES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 

DA USP  

Objetivo: Desenvolver atividades de mediação com grupos de escolares e espontâneos que visitam 

as áreas de exposições de ciências do Centro de Divulgação Científica e Cultural – CDCC/USP. 

responsável: Maria Teresa do Prado Gambardella 

telefone: (16) 3373-9772 

endereço:  R. Nove de Julho, 1205 - Centro, São Carlos - SP, 13560-04 

site: http://www.cdcc.usp.br/CDCC/localizacao.html 

 

773. INFORMÁTICA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO: UMA 

PROPOSTA EDUCATIVA DE INCLUSÃO DIGITAL E SOCIAL 

objetivo: Promoção da inclusão digital e social dos cidadãos e tem como objetivo principal orientar 

alunos do Ensino Fundamental e Médio da rede pública na realização de suas pesquisas escolares, 

utilizando algumas habilidades intrínsecas a este processo: consultar sites educacionais na WEB e 

complementar estas informações consultando livros do acervo da biblioteca do CDCC sob orientação 

das bibliotecárias e dos bolsistas. 

responsável: Valter Luiz Líbero 

telefone: (16) 3373-8822 | 3373-8009 

e-mail: silvelene@cdcc.usp.br 

site: www.cdcc.usp.br/bibli/ 

 

774. CINE CLUBE  

objetivo: Exibir filmes seguidos de debates, visando estimular a reflexão e a interpretação das obras. 

telefone: (16) 3373-9772 | (16) 3373-8029 

endereço: Rua nove de julho,1227, Centro São Carlos/SP 

e-mail: braz@cdcc.usp.br 

site: http://www.cdcc.sc.usp.br/cineclube 
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775. EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM ÊNFASE EM RESÍDUOS SÓLIDOS 

objetivo: Desenvolver junto a professores, alunos de educação Infantil, ensino Fundamental e Médio 

e comunidade interessada, um programa de Educação Ambiental voltado para a problemática de 

Resíduos Sólidos (RS), permitindo uma reflexão que estimule os valores e atitudes que levam às 

práticas ambientalmente adequadas. 

responsável: Salete Linhares Queiroz 

telefone: (16) 3373-9161| 3373-9164 

e-mail: rosana@cdcc.usp.br 

site: http://www.cdcc.usp.br/visitas/visitas.html 

 

776. ESPAÇO LÚDICO: JOGOS EDUCATIVOS NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO  

objetivo: Levar ao público alvo um novo método de aprendizagem de maneira informal e dinâmica, 

despertando o gosto e interesse pela ciência. 

responsável: Nelma Regina Segnini Bossolan 

telefone: (16) 3373-8822 | 3373-8009 

e-mail: sivelene@cdcc.usp.br | giuliana@cdcc.usp.br 

site: www.cdcc.usp.br/bibli/  

 

777. O CDCC-USP VAI ÀS ESCOLAS 

objetivo: Intensificar o progresso/aprendizagem em duas disciplinas consideradas difíceis pelo aluno 

do Ensino Médio: Matemática e Física. Fixar conceitos, ampliar o número de exemplos ou exercícios e 

estimular o interesse do aluno pela matéria. Quando possível, ilustrar conceitos e fenômenos através 

da realização experimental dos kits da Experimentoteca do CDCC. Firmar uma parceria produtiva 

entre as Unidades de Ensino Estadual de São Carlos e o CDCC-USP. 

responsável: Roberto Nicolau Onody 

telefone: (16) 3373-9772 

endereço:  R. Nove de Julho, 1205 - Centro, São Carlos - SP, 13560-04 

site: http://www.cdcc.usp.br/CDCC/localizacao.html 

 

778. VISITAS A CAMPO – A BACIA HIDROGRÁFICA E O CERRADO COMO UNIDADE DE 

ENSINO  

objetivo: A partir do tema Biodiversidade, o projeto visa despertar nos estudantes o interesse por 

atividades de interpretação do meio; identificar e diferenciar os tipos de vegetação nativa e exótica, a 

http://www.cdcc.usp.br/bibli/
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fauna a elas associadas e suas relações com o ambiente físico; reconhecer a importância das áreas 

protegidas; observar os impactos ambientais causados pela ocupação humana, estimulando os alunos 

a buscar soluções ou medidas mitigadoras; contribuir com a formação pessoal e acadêmica dos 

bolsistas. 

responsável: Salete Linhares Queiroz 

telefone: (16) 3373-8030 

e-mail: silvias@cdcc.usp.br 

site: www.cdcc.usp.br/visitas/visitas.html / www.facebook.com/biologia.cdcc 

 

PREFEITURA DO CAMPUS DE SÃO CARLOS – PUSP-SC 

 

779. ATIVIDADES DE CRIAÇÃO DE MATERIAL DE ESTUDOS COM CRIANÇAS EM 

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA  

objetivo: Implantar grupos de estudos e de pesquisa junto ao projeto Pequeno Cidadão, visando 

oferecer ao público atendido melhoria no desempenho escolar através do estímulo ao estudo e a 

facilitação à prática escolar no dia-a-dia. 

responsável: Dagoberto Dario Mori 

telefone: (16) 3373-8294 

e-mail: elaineru@sc.usp.br 

site: http://www.saocarlos.usp.br/pequenocidadao/page.php?name=home_full 

 

780. TERCEIRA IDADE: UMA POSSIBILIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS 

VIVÊNCIAS 

objetivo: Possibilitar ao bolsista contato e desenvolvimento de atividades (como alfabetização, 

desenho, jogos cognitivos e motores) que englobem diversas áreas do conhecimento, de forma a 

facilitar a reintegração social, resgate da confiança e autoestima do público em questão. 

responsável: Marco Henrique Terra 

telefone: (16) 3373-8294 

e-mail: elaineru@sc.usp.br 

site: http://www.saocarlos.usp.br/pequenocidadao/page.php?name=home_full 

 

781. APLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS 

GERADOS NO CAMPUS USP SÃO CARLOS  

objetivo: O Laboratório de Resíduos Químicos tem a missão de tratar, recuperar e dispor 

mailto:elaineru@sc.usp.br
mailto:elaineru@sc.usp.br
mailto:elaineru@sc.usp.br
mailto:elaineru@sc.usp.br
http://www.saocarlos.usp.br/pequenocidadao/page.php?name=home_full
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corretamente os resíduos gerados nos laboratórios de ensino e pesquisa do campus, além de procurar 

desenvolver o papel sociocultural, debatendo assuntos relacionados à política pública, meio ambiente, 

educação ambiental e novas tecnologias no tratamento de resíduos e segurança química e suas inter-

relações com a saúde da população. 

responsável: Marco Henrique Terra  

telefone: (16) 3373-9199 

e-mail: resíduos@sc.usp.br 

site: http://www.ccsc.usp.br/residuos 

 

SÃO SEBASTIÃO 

CENTRO DE BIOLOGIA MARINHA – CEBIMAR 

 

782.  VISITAS MONITORADAS 

objetivo: Atendem a grupos escolares e universitários, além de outros interessados em geral, 

mediante agendamento. A visita compreende: excursão à praia e costões rochosos, com 

apresentação dos aspectos ecológicos dos ambientes marinhos e os impactos que vêm sofrendo; 

observação de pequenos organismos marinhos, usualmente amostras de plâncton, ao 

estereomicroscópio; visita à área de tanques com água do mar corrente, onde os visitantes podem 

observar mais de perto e tocar em alguns organismos marinhos vivos e receber informações sobre 

eles. 

site: http://cebimar.usp.br/index.php/pt/visitas-monitoradas.html  

about:blank
about:blank

