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INSTITUTO DE 
ASTRONOMIA, 
GEOFÍSICA E CIÊNCIAS 
ATMOSFÉRICAS

O Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciên-

cias Atmosféricas (IAG-USP) originou-se em 

1886 com a criação da Seção de Botânica e 

Meteorologia da Comissão Geográfica e Ge-

ológica de São Paulo, sendo incorporado à 

Universidade de São Paulo no ano de 1946. 

Com mais de 120 anos de atividades, o IAG é 

um dos principais polos de pesquisa do Bra-

sil nas áreas de Ciências Exatas e da Terra e 

dedica-se à formação de profissionais qualifi-

cados para o mercado de trabalho, pesquisa 

e ensino. 

Em paralelo às atividades de ensino e pes-

quisa, a  Comissão de Cultura e Extensão 

Universitária do IAG incentiva e organiza os 

esforços para o desenvolvimento das ativida-

des de cultura e extensão visando aproximar 

a Universidade da sociedade. Dentre as ati-

vidades, destacam-se as visitas monitoradas, 

relatórios técnicos, palestras e cursos, pro-

dução de material didático e atendimento à 

imprensa.   

O IAG e seus órgãos de apoio – o Observató-

rio Abrahão de Moraes (OAM) na cidade de 

Valinhos, a Estação Meteorológica e o Mu-

seu de Meteorologia, localizados no Parque 

CienTec na cidade de São Paulo – mantêm 

suas portas abertas para receber visitantes. 

A visita monitorada ao IAG acontece uma 

vez por ano e faz parte do programa USP e 
as Profissões, voltado a alunos de ensino mé-

dio e de cursinhos pré-vestibulares, a fim de 

ajudá-los na escolha de suas futuras profis-

sões.  Visitas monitoradas ao Departamento 

de Astronomia acontecem duas vezes por 

semana e têm como objetivo a divulgação da 

Astronomia para o público em geral. Ainda 

na área de Astronomia, o público recebe uma 

verdadeira aula ao ar livre de reconhecimen-

to do céu e pode fazer observação noturna 

durante o Noite com as Estrelas, evento re-

alizado durante um final de semana por mês 

no OAM. 
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Docentes e funcionários estão à disposição 

da população e da imprensa para esclareci-

mentos de dúvidas e curiosidades que envol-

vam Ciências da Terra e do Universo. 

Visando à difusão do saber científico, são ofe-

recidos cursos de extensão para diferentes 

públicos, desde professores de escolas de 

ensino fundamental e médio, passando por 

graduandos e profissionais da área de Exatas, 

até os tradicionais cursos para terceira idade 

que lotam as salas de aula. Além dos cursos 

de difusão, a comunidade também é con-

vidada a assistir aos seminários e palestras 

que acontecem regularmente sobre diversos 

temas das áreas de Astronomia, Geofísica e 

Ciências Atmosféricas.

Já na área cultural, o IAG mantém  parceria 

com o Laboratório de Música de Câmara 

da Escola de Comunicações e Artes da USP 

(ECA-USP) para realizar mensalmente a Sex-
ta Musical. Os músicos são estudantes do De-

partamento de Música da ECA e apresentam 

programas diversificados. São obras clássicas 

e populares, de compositores brasileiros e 

estrangeiros, executadas por conjuntos com-

binando piano, canto, instrumentos de sopro 

e de cordas. A apresentação acontece no 

Auditório IAG na última sexta-feira do mês 

durante o período letivo, e é aberta a todos 

os interessados.

Rua do Matão, 1226, Cidade Universitária

São Paulo-SP | 05508-090

tel. (11) 3091-4762 | e-mail: ccexiag@usp.br

www.iag.usp.br
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ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS 
E HUMANIDADES

CURSOS

Especialização
PSICOLOGIA POLÍTICA

Coordenador: Alessandro Soares da Silva

Vice-coordenador: Dennis de Oliveira

Forma: presencial

Objetivo: o presente curso de especializa-

ção tem por objetivo fundamentar teori-

camente as práticas psicossociais junto às 

associações de bairro, sindicatos, terceiro 

setor, conselhos, partidos políticos, esco-

la e movimentos sociais e outras áreas de 

atuação profissional que estejam relaciona-

das com fenômenos coletivos, assim como 

capacitar os(as) alunos(as) para a interven-

ção em instituições e/ou comunidades. São 

objetivos específicos: capacitar e formar 

lideranças para a atuação nesses diferentes 

campos e analisar criticamente as políticas 

públicas, bem como elaborar propostas 

que auxiliem na elaboração das mesmas.

Disciplinas: Discursos Políticos, Comuni-

cação Política e Ideologia; História da Psi-

cologia Política; Métodos de Pesquisa em 

Psicologia Política; Psicologia Política da 

Consciência Política; Psicologia Política da 

Memória Política; Psicologia Política da So-

cialização e Educação Política; Psicologia 

Política das Comunidades e da Participação 

Política; Psicologia Política das Migrações; 

Psicologia Política das Políticas Públicas; 

Psicologia Política das Relações de Idade, 

Gênero e Orientação Sexual; Psicologia Po-

lítica das Relações Internacionais; Psicologia 
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Política do Preconceito e das Relações de 

Raça/Etnia; Psicologia Política do Trabalho 

e das Instituições; Psicologia Política dos 

Movimentos Sociais; Psicologia Política: 

Cidades e Cidadania; Psicologia Política: 

Liderança, Carisma e Democracia

Público-alvo: profissionais da educação, 

psicologia, sociologia, antropologia, his-

tória e marketing, lideranças comunitárias, 

membros de sindicatos, ONGs e movimen-

tos sociais portadores de diploma ou pres-

tes a concluir cursos de graduação em geral

Período de realização: 30/3/2015 a 

29/7/2016

Carga horária: 500h

Vagas: 89

Período de inscrição: 2 a 20/2
Contato: Ernandes ou Almir

Situação: solicitada

ESCOLA DE COMUNICAÇÕES 
E ARTES

CURSOS

Especialização
COMUNICAÇÃO PÚBLICA 
GOVERNAMENTAL

Coordenadora: Mariângela Furlan Haswani

Vice-coordenador: Luiz Alberto Beserra de 

Farias

Forma: presencial

Objetivo: informar as autoridades públicas 

da importância e da necessidade de uma 

assessoria de comunicação na estrutura 

organizacional das prefeituras; capacitar 

profissionais e servidores públicos que 

trabalham com comunicação na área gover-

namental; oferecer subsídios para a criação 

da infraestrutura material, bem como de 

recursos humanos para um setor de comu-

nicação; estabelecer a política de comuni-

cação e sua integração com a missão do 

órgão público.

Disciplinas: Análise da Administração Públi-

ca; Assessoria de Comunicação – Estrutura 

e Administração; Assessoria de Comuni-

cação Imprensa/Jornalismo; Assessoria de 

Comunicação – Publicidade e Propagan-

da; Assessoria de Comunicação – Relações 

Públicas; Assessoria de Comunicação: Go-

verno Eletrônico, Retroalimentação, Om-

budsman; Comunicação Científica, Políti-

cas Públicas, Representações e Demandas 

Sociais; Comunicação Organizacional Inte-

grada; Comunicação Pública; Comunicação 

Pública 2.0 e Marketing 2.0 Aplicados ao 

Poder Judiciário na Construção da Cida-

dania; Comunicação, Cidadania e Ética; 

Crises de Imagem no Ambiente Público; 

Cultura e Comunicação – Bibliotecas,  Ar-

quivos Municipais e Informação Pública; 

Estado, Democracia, Constitucionalismo, 

Direitos; Estética na Perspectiva das Ins-

tituições; Palestra: Comunicação Pública 

e Saúde: a Experiência das OSS; Pesquisa 

de Opinião no Ambiente Público; Políticas 

Públicas e a Formação da Opinião Pública

Público-alvo: prefeitos, vereadores, funcio-

nários com interesse em Comunicação So-

cial (jornalistas, relações públicas, publici-

tários, radialistas, produtores culturais etc.)

Período de realização: 21/2/2015 a 

25/2/2017

Carga horária: 404h
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Vagas: 50

Período de inscrição: 20/1 a 3/2
Contato: Mari ou Lina

Situação: aprovada

Especialização
COMUNICAÇÃO PÚBLICA 
GOVERNAMENTAL

Coordenadora: Mariângela Furlan Haswani

Vice-coordenador: Luiz Alberto Beserra de 

Farias

Forma: presencial

Objetivo: informar as autoridades públicas 

da importância e da necessidade de uma 

assessoria de comunicação na estrutura 

organizacional das prefeituras; capacitar 

profissionais e servidores públicos que tra-

balham com comunicação na área governa-

mental; oferecer subsídios para a criação da 

infraestrutura material, bem como de recur-

sos humanos para um setor de comunica-

ção; estabelecer a política de comunicação 

e sua integração com a missão do órgão 

público.

Disciplinas: Análise da Administração Públi-

ca; Assessoria de Comunicação – Estrutura 

e Administração; Assessoria de Comunica-

ção – Imprensa/Jornalismo; Assessoria de 

Comunicação – Publicidade e Propagan-

da; Assessoria de Comunicação – Relações 

Públicas; Assessoria de Comunicação: Go-

verno eletrônico, Retroalimentação, Om-

budsman; Comunicação Científica, Políti-

cas Públicas, Representações e Demandas 

Sociais; Comunicação Organizacional In-

tegrada; Comunicação Pública; Comuni-

cação Pública 2.0 e Marketing 2.0 Aplica-

dos ao Poder Judiciário na Construção da 

Cidadania; Comunicação, Cidadania e Éti-

ca; Crises de Imagem no Ambiente Público; 

Cultura e Comunicação – Bibliotecas, Arqui-

vos Municipais e Informação Pública; Esta-

do, Democracia, Constitucionalismo, Direi-

tos; Estética na Perspectiva das Instituições; 

Palestra: Comunicação Pública e Saúde: a 

Experiência das OSS; Pesquisa de Opinião 

no Ambiente Público; Políticas Públicas e a 

Formação da Opinião Pública

Público-alvo: prefeitos, vereadores, funcio-

nários com interesse em Comunicação So-

cial (jornalistas, relações públicas, publici-

tários, radialistas, produtores culturais etc.)

Período de realização: 1/8/2015 a 

5/8/2017

Carga horária: 404h

Vagas: 50

Período de inscrição: 11/5 a 8/6
Contato: Mari ou Lina

Situação: solicitada

Especialização
MARKETING POLÍTICO E 
PROPAGANDA ELEITORAL

Coordenador: Victor Aquino Gomes Correa

Vice-coordenador: Luiz Alberto Beserra de 

Farias

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver habilidades e com-

petências voltadas para o trabalho de  

marketing político e de propaganda elei-

toral, visando à otimização profissional dos 

envolvidos com a propagação dos ideais 

político-eleitorais no atual contexto brasi-

leiro.

Disciplinas: A Imprensa: Política Editorial e 

a Pauta Política; Análise do Discurso Político 
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e sua Semiótica; Assessoria de Imprensa 

para Políticos e Candidatos; Ciclo de Se-

minários e Palestras de Temas Emergentes 

em Marketing e Publicidade; Competên-

cia Verbo-Gestual no Trabalho da Imagem 

Pública; Comunicação e Poder Executivo; 

Comunicação e Política na Sociedade do 

Espetáculo; Comunicação Política e Mídia; 

Comunicação Virtual e Novos Espaços Polí-

ticos; Da Orientação e Trabalhos às Mono-

grafias Finais (Aspectos Gerais e Bibliográ-

ficos); Do Marketing ao Marketing Político 

Eleitoral; Elementos de Protocolo e Cerimo-

nial; Estética e Estilismo de um Candidato; 

Gestão de Crises; Legislação e Ética Elei-

toral; Marketing e Comunicação Integrada 

em Campanhas Político-Eleitorais; Partidos 

Políticos Brasileiros; Pesquisa Qualitativa e 

Quantitativa; Planejamento Estratégico e 

Campanhas Eleitorais; Produção de Textos 

Persuasivos; Propaganda Política Regional 

e Local; Psicodrama Aplicado ao Político; 

Retrato de Candidatos; Seminários Apro-

fundados sobre Questões Emergentes em 

Política; Subjetividade, Mídia e Política; Tec-

nologia de Som Aplicada à Publicidade

Público-alvo: profissionais da área de  

marketing, publicidade e propaganda, re-

lações públicas, jornalismo, assessoria de 

imprensa, assessores políticos, candidatos 

políticos e políticos eleitos, cientistas so-

ciais, juristas e demais profissionais da área

Período de realização: 7/3/2015 a 

4/3/2017

Carga horária: 452h

Vagas: 50

Período de inscrição: 2 a 30/1
Contato: Sueli ou Valdeci

Situação: solicitada

Especialização
MARKETING POLÍTICO E 
PROPAGANDA ELEITORAL

Coordenador: Victor Aquino Gomes Correa

Vice-coordenador: Luiz Alberto Beserra de 

Farias

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver habilidades e com-

petências voltadas para o trabalho de  

marketing político e de propaganda elei-

toral, visando à otimização profissional dos 

envolvidos com a propagação dos ideais 

político-eleitorais no atual contexto brasi-

leiro.

Disciplinas: A Imprensa: Política Editorial e 

a Pauta Política; Análise do Discurso Políti-

co e sua Semiótica; Assessoria de Imprensa 

para Políticos e Candidatos; Ciclo de Se-

minários e Palestras de Temas Emergentes 

em Marketing e Publicidade; Competên-

cia Verbo-Gestual no Trabalho da Imagem 

Pública; Comunicação e Poder Executivo; 

Comunicação e Política na Sociedade do 

Espetáculo; Comunicação Política e Mídia; 

Comunicação Virtual e Novos Espaços Polí-

ticos; Da Orientação e Trabalhos às Mono-

grafias Finais (Aspectos Gerais e Bibliográ-

ficos); Do Marketing ao Marketing Político 

Eleitoral; Elementos de Protocolo e Cerimo-

nial; Estética e Estilismo de um Candidato; 

Gestão de Crises; Legislação e Ética Elei-

toral; Marketing e Comunicação Integrada 

em Campanhas Político-Eleitorais; Partidos 

Políticos Brasileiros; Pesquisa Qualitativa e 

Quantitativa; Planejamento Estratégico e 

Campanhas Eleitorais; Produção de Textos 
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Persuasivos; Propaganda Política Regional 

e Local; Psicodrama Aplicado ao Político; 

Retrato de Candidatos; Seminários Apro-

fundados sobre Questões Emergentes em 

Política; Subjetividade, Mídia e Política; Tec-

nologia de Som Aplicada à Publicidade

Público-alvo: profissionais da área de  

marketing, publicidade e propaganda, re-

lações públicas, jornalismo, assessoria de 

imprensa, assessores políticos, candidatos 

políticos e políticos eleitos, cientistas so-

ciais, juristas e demais profissionais da área

Período de realização: 1/8/2015 a 

5/8/2017

Carga horária: 452h

Vagas: 50

Período de inscrição: 1 a 30/6
Contato: Sueli ou Valdeci

Situação: solicitada

Especialização
PESQUISA DE MERCADO APLICADA 
EM COMUNICAÇÕES

Coordenadora: Maria Clotilde Perez Rodri-

gues Bairon Sant’Anna

Vice-coordenador: Leandro Leonardo Ba-

tista

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver habilidades e com-

petências voltadas para a atividade de 

pesquisa de mercado nas suas diversas 

possibilidades, tendo como foco específico 

a pesquisa em aspectos da comunicação. 

Parte da apresentação dos fundamentos da 

pesquisa pela pesquisa quantitativa, pes-

quisa qualitativa e desdobramentos.

Disciplinas: Análise Semiótica; Estatísti-

ca Aplicada; Estudos de Mídia; Ética em 

Pesquisa; Etnografia e Pesquisa; Fontes 

Estratégicas do Conhecimento; Introdução 

à Pesquisa; Linguagens Publicitárias; Novas 

Tecnologias e Pesquisa; Palestra: Adminis-

tração de Empresas de Pesquisa; Palestra: 

Semiótica da Marca; Pesquisa de Comuni-

cação Visual; Pesquisa de Opinião Pública; 

Pesquisa de Preço e Teste de Conceito de 

Produto; Pesquisa de Propaganda; Pesqui-

sa de Satisfação; Pesquisa Qualitativa; Seg-

mentação e Posicionamento de Marca

Público-alvo: graduados em Administração 

de Empresas, Publicidade, Psicologia e Ci-

ências Sociais; profissionais dos institutos 

de pesquisa, gerentes de pesquisa nas or-

ganizações e pesquisadores do tema

Período de realização: 7/4/2015 a 

27/10/2016

Carga horária: 426h

Vagas: 50

Período de inscrição: 3 a 31/3
Contato: Lina

Situação: solicitada

Especialização
RESPONSABILIDADE SOCIAL EM 
PROPAGANDA E MARKETING

Coordenador: Victor Aquino Gomes Correa

Vice-coordenador: Luiz Alberto Beserra de 

Farias

Forma: presencial

Objetivo: o curso de especialização está fo-

cado no estudo das condições que podem 

ditar os fazeres de mercado de pressupos-

tos de responsabilidade social. Tem como 

primeiro objetivo aprofundar estudos, refle-

xões e análise das condições éticas na cria-

ção, produção e veiculação de campanhas. 
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Igualmente, pretende alongar os horizontes 

da percepção das mensagens correspon-

dentes, com vistas a entender o processo 

de difusão de negócios como um sistema 

pautado pelo respeito mútuo.

Disciplinas: Advergames e Responsbilidade 

Social; Antropologia do Consumo Aplicada 

ao Mercado; Aplicabilidade e Gerencia-

mento de Mídia; Aspectos Éticos e Legais 

da Propaganda e Marketing; Cenários, 

Stakeholders e Estratégia Aplicadas à Pu-

blicidade; Ciclo de Seminários e Palestras 

de Temas Emergentes em Marketing e Pu-

blicidade; Competência da Informação; Co-

municação Digital; Comunicação Organiza-

cional e Responsabilidade Social; Criação 

de Heróis/Personagens para Narrativas de 

Conscientização Social; Criação Publicitá-

ria e Responsabilidade Social Empresarial; 

Criatividade: Comunicação Visual e Direção 

de Arte; Da Regulação em Comunicação 

Publicitária à Regulação Social de Sentidos; 

Desenvolvimento Criativo em Propaganda; 

Didática e Prática do Ensino Superior em 

Comunicação; Efeitos da Comunicação no 

Comportamento e no Consumo Susten-

tável; Gestão de Crises; Meio Ambiente 

e Contemporaneidade; Merchandising e 

Consumidor; Merchandising e Responsa-

bilidade Social; Oficina de Arte Publicitária; 

Planejamento de Marketing e Comunicação 

Integrada; Promoção de Saúde, Propagan-

da e Marketing; Propaganda: Discursos Es-

téticos em Arte, Design e Moda; Protoco-

los de Uso nas Redes Sociais: Pensamento 

Estratégico em Tempos de Novas Mídias; 

Publicidade e Direito do Consumidor; Rela-

ções no Processo de Criação: Da Produção 

ao Consumo; Responsabilidade Social na 

Publicidade; Tecnologias de Informação e 

Comunicação e a Formação da Opinião Pú-

blica; Texto Publicitário e Verdade

Público-alvo: graduados em qualquer curso 

superior, principalmente em Comunicação 

Social, Artes, Administração, Letras, Ciên-

cias Sociais, Filosofia e Direito

Período de realização: 7/3/2015 a 

4/3/2017

Carga horária: 468h

Vagas: 50

Período de inscrição: 6/5 a 3/7
Contato: Sueli

Situação: aprovada

Difusão
ATELIÊ DE ARTES PARA CRIANÇAS

Coordenadora: Maria Christina de Souza 

Lima Rizzi

Forma: presencial

Objetivo: o curso tem como proposta esti-

mular a produção em artes visuais por meio 

da apresentação de diversas técnicas e 

procedimentos artísticos, de atividades de 

apreciação e de conversas sobre arte e cul-

tura, visando à construção de uma poética 

pessoal.

Disciplinas: Reflexão e Práticas em Artes 

Visuais

Público-alvo: crianças de 7 a 12 anos

Período de realização: 7/4 a 30/6

Carga horária: 21h

Vagas: 40

Período de inscrição: 5/1 a 27/2
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Contato: Regina Landanji

Situação: solicitada

Difusão
ATELIÊ: DESENHO DE OBSERVAÇÃO

Coordenador: Marco Francesco Buti

Forma: presencial

Objetivo: estimular a produção gráfica dos 

alunos através de propostas individuais de 

desenho de observação e de memória. 

Observando-se o interesse dos alunos, as 

técnicas serão aprofundadas, levando-os a 

utilizar a linguagem do desenho como for-

ma de expressão individual.

Disciplinas: Desenho de Observação

Público-alvo: estudantes de ensino médio 

e superior

Período de realização: 7/4 a 14/7

Carga horária: 60h

Vagas: 23

Período de inscrição: 5 a 30/1
Contato: Regina Landanji

Situação: solicitada

Difusão
CURSO DE FAGOTE

Coordenador: Fabio Cury

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver e consolidar os fun-

damentos técnicos da performance do ins-

trumento; familiarizar o estudante com os 

princípios da prática interpretativa, seja no 

repertório para instrumento solista, de câ-

mara e orquestral.

Disciplinas: Fagote

Público-alvo: músicos e estudantes de Mú-

sica que desejam se aperfeiçoar a nível téc-

nico de instrumento

Período de realização: 18/3 a 9/12

Carga horária: 36h

Vagas: 6
Período de inscrição: 23/2 a 6/3
Contato: Magali

Situação: solicitada

Difusão
CURSO DE OBOÉ

Coordenador: Alexandre Fontainha Ficarelli

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver e consolidar os fun-

damentos técnicos da performance do ins-

trumento; familiarizar o estudante com os 

princípios da prática interpretativa, seja no 

repertório para instrumento solista, de câ-

mara e orquestral.

Disciplinas: Oboé

Público-alvo: músicos e estudantes de Mú-

sica que desejam se aperfeiçoar a nível téc-

nico no instrumento

Período de realização: 17/3 a 8/12

Carga horária: 36h

Vagas: 5
Período de inscrição: 23/2 a 6/3
Contato: Magali

Situação: solicitada

Difusão
CURSO DE ÓRGÃO

Coordenador: José Luís Prudente de Aqui-

no

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver e consolidar os fun-

damentos técnicos referentes ao domínio 

do instrumento, abordando aspectos histó-

ricos, estéticos, estilísticos e analíticos ine-

rentes à performance do instrumento.
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Disciplinas: Tópicos de Interpretação Orga-

nística

Público-alvo: músicos ou estudantes de 

Música que possuam conhecimento básico 

de piano

Período de realização: 17/3 a 8/12

Carga horária: 33h

Vagas: 6
Período de inscrição: 23/2 a 6/3
Contato: Magali

Situação: solicitada

Difusão
CURSO DE TROMBONE

Coordenador: Donizeti Aparecido Lopes 

Fonseca

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver e consolidar os fun-

damentos técnicos da performance do ins-

trumento; familiarizar o estudante com os 

princípios da prática interpretativa, seja no 

repertório para instrumento solista, de câ-

mara e orquestral.

Disciplinas: Trombone

Público-alvo: músicos e estudantes de Mú-

sica que desejam se aperfeiçoar a nível téc-

nico de instrumento

Período de realização: 12/3 a 10/12

Carga horária: 36h

Vagas: 2
Período de inscrição: 23/2 a 6/3
Contato: Magali

Situação: solicitada

Difusão
CURSO DE TROMPA

Coordenador: Michael Kenneth Alpert

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver e consolidar os fun-

damentos técnicos da performance do ins-

trumento; familiarizar o estudante com os 

princípios da prática interpretativa, seja no 

repertório para instrumento solista, de câ-

mara e orquestral.

Disciplinas: Trompa

Público-alvo: músicos e estudantes de Mú-

sica que desejam se aperfeiçoar a nível téc-

nico no instrumento

Período de realização: 17/3 a 8/12

Carga horária: 36h

Vagas: 1
Período de inscrição: 23/2 a 6/3
Contato: Magali

Situação: solicitada

Difusão
CURSO DE TROMPETE

Coordenador: Sérgio Cascapera

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver e consolidar os fun-

damentos técnicos da performance do ins-

trumento; familiarizar o estudante com os 

princípios da prática interpretativa, seja no 

repertório para instrumento solista, de câ-

mara e orquestral.

Disciplinas: Trompete

Público-alvo: músicos e estudantes de Mú-

sica que desejam se aperfeiçoar a nível téc-

nico no instrumento

Período de realização: 17/3 a 8/12

Carga horária: 36h

Vagas: 4
Período de inscrição: 23/2 a 6/3
Contato: Magali

Situação: solicitada
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Difusão
FINANCIAMENTO DA CULTURA 
E MODELOS DE GESTÃO DE 
EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Coordenadora: Lúcia Maciel Barbosa de 

Oliveira

Vice-coordenador: Martin Grossmann

Forma: presencial

Objetivo: apresentar de forma abrangente 

os diversos mecanismos de financiamento 

da cultura no Brasil e o processo de cria-

ção de uma estrutura de financiamento 

equilibrada, levando-se em conta as várias 

fontes de recursos existentes e passos de 

um processo de financiamento adequado 

para fomento da criação, da produção, da 

distribuição, da preservação e do uso cul-

tural; inserir a discussão do financiamento 

da cultura no campo das políticas culturais, 

pensando a relação entre cultura, Estado, 

sociedade civil e iniciativa privada; apresen-

tar modelos de gestão e financiamento uti-

lizado para a manutenção de equipamentos 

culturais públicos, privados e comunitários 

e de suas programações.

Disciplinas: Financiamento da Cultura e 

Modelos de Gestão de Equipamentos Cul-

turais

Público-alvo: gestores culturais de institui-

ções públicas e privadas, profissionais liga-

dos à gestão pública e privada da cultura, 

artistas, produtores culturais, pesquisado-

res e pós-graduandos na área

Período de realização: 7/4 a 2/6

Carga horária: 30h

Vagas: 35

Período de inscrição: 1/2 a 31/3
Contato: Ronaldo ou Cida

Situação: solicitada

Difusão
FUNDAMENTOS DA CERÂMICA

Coordenador: Mario Celso Ramiro de An-

drade

Forma: presencial

Objetivo: fundamentar a prática da cerâ-

mica através da modelagem, engobe e 

esmaltação, com o objetivo de estabelecer 

um conhecimento para concretização de 

projetos individuais ou singulares, visando 

ao conhecimento de uma poética dentro 

deste suporte artístico.

Disciplinas: Modelagem e Esmaltação

Público-alvo: alunos de ensino médio

Período de realização: 6/4 a 13/7

Carga horária: 60h

Vagas: 23

Período de inscrição: 5 a 30/1
Contato: Regina Landanji

Situação: solicitada

Difusão
NARRATIVAS DE CRIMES E AÇÃO NA 
FICÇÃO SERIADA DE TV NA AMÉRICA 
LATINA

Coordenadora: Maria Cristina Palma Mun-

gioli

Forma: presencial

Objetivo: discutir aspectos da produção 

latino-americana de ficção seriada a partir 

do cenário contemporâneo marcado pela 

transmidiação e transnacionalização; anali-

sar as relações entre a produção e recepção 

de ficção seriada latino-americana de tele-

visão a partir do contexto da transmidiação 

e das redes sociais; discutir ficções seriadas 
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televisivas a partir de uma perspectiva an-

corada na concepção de gênero como uma 

categoria cultural e, portanto, decorrente 

de mediações culturais e sociais; oferecer 

um panorama histórico da ficção seriada 

brasileira e sua relação com os demais paí-

ses da América Latina; refletir sobre a ficção 

seriada televisiva contemporânea no espa-

ço interdisciplinar da comunicação, buscan-

do oferecer aos alunos uma perspectiva am-

pliada do tema com a finalidade de situá-lo 

no contexto televisivo latino-americano.

Disciplinas: Módulo I – Estereótipos e In-

dústria Cultural; O Modelo Norte-america-

no e o Modelo Cubano de Teledramaturgia; 

O Impacto das Agências de Publicidade na 

Grade Televisiva; Os Enlatados; O Formato 

Telenovela e o Formato Seriado;

Módulo II – Novos Mercados, Coprodu-

ções, Interculturalismo e Transnacionalismo 

na América Latina; Seriados, Minisséries e 

Telenovelas;

Módulo III – As Produções Televisivas na 

América Latina e Formas de Representação, 

com Ênfase em Argentina, México e Brasil; 

As Cidades Globais como Cenário;

Módulo IV – Ficções Seriadas Televisivas; 

Novos Formatos: O Papel das Franquias; 

A Diversificação de Mercados; Emissoras 

Abertas Versus Televisão a Cabo Públicas 

e Privadas; Globo, Record, MTV, Fox, HBO; 

Brasil e América Latina;

Módulo V – Ficções Seriadas Televisivas do 

Gênero Policial e de Ação; Brasil e América 

Latina: Novas Formas de Endereçamento; 

Estudos sobre Audiência e Recepção; A Im-

portância do Obitel

Público-alvo: professores, pesquisadores, 

graduandos, jornalistas, profissionais do au-

diovisual e interessados no tema

Período de realização: 9 a 13/3

Carga horária: 20h

Vagas: 30

Período de inscrição: 6/2 a 6/3
Contato: Malu

Situação: solicitada

Difusão
PERCUSSÃO CONTEMPORÂNEA: 
ASPECTOS TÉCNICOS E 
INTERPRETATIVOS

Coordenador: Ricardo de Figueiredo Bo-

logna

Forma: presencial

Objetivo: ao final do curso o aluno terá tido 

um contato com várias obras fundamentais 

para percussão solo que lhe trarão elemen-

tos técnicos e interpretativos essenciais 

para a abordagem de qualquer outra obra 

que vier a escolher em seu futuro profissio-

nal.

Disciplinas: Percussão Contemporânea

Público-alvo: percussionistas estudantes ou 

profissionais

Período de realização: 16/3 a 7/12

Carga horária: 32h

Vagas: 2
Período de inscrição: 23/2 a 6/3
Contato: Magali

Situação: solicitada

Difusão
PRÁTICA ORQUESTRAL I

Coordenador: Gilmar Roberto Jardim

Forma: presencial

Objetivo: introduzir, desenvolver e capacitar 
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os alunos de instrumentos de orquestra à 

prática orquestral através de aulas-ensaios 

abordando, pragmaticamente, todo o uni-

verso de exigências técnicas, repertoriais e 

também comportamentais desta atividade.

Disciplinas: Prática Orquestral I

Público-alvo: músicos e estudantes de Mú-

sica que queiram fazer prática de instru-

mento em grupo orquestral.

Período de realização: 10/2 a 4/12

Carga horária: 48h

Vagas: 80

Período de inscrição: 12 a 29/1
Contato: Sérgio

Situação: homologada

Difusão
PRÁTICAS DE ATELIÊ: GRAVURA EM 
METAL

Coordenador: Marco Francesco Buti

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver e aperfeiçoar no alu-

no os conhecimentos técnicos e a capacida-

de de organizar sua ação artística no espaço 

físico do ateliê, estruturando o conhecimen-

to de forma adequada para a realização de 

intenções poéticas individuais.

Disciplinas: Gravura em Metal

Público-alvo: destina-se a pessoas com co-

nhecimentos básicos de desenho

Período de realização: 8/4 a 15/7

Carga horária: 60h

Vagas: 18

Período de inscrição: 5 a 30/1
Contato: Regina Landanji

Situação: solicitada

Difusão
TURISMO RODOVIÁRIO: 
DESENVOLVIMENTO, COMUNICAÇÃO 
E COMERCIALIZAÇÃO

Coordenadora: Karina Toledo Solha

Forma: presencial

Objetivo: propiciar aos participantes o con-

tato com conteúdos específicos da área 

de Marketing e Comunicação como parte 

integrante de um processo de gestão em-

presarial, a fim de sistematizar dados para a 

melhoria das estratégias de comunicação e 

vendas na geração de novos negócios para 

o segmento de fretamento eventual no mo-

dal rodoviário.

Disciplinas: Turismo Rodoviário: Desenvol-

vimento, Comunicação e Comercialização

Público-alvo: corpo gestor, sócios, diretoria, 

administradores, líderes e responsáveis de 

empresas de transportes de passageiros; 

alunos de graduação em áreas correlatas

Período de realização: 15 a 30/4

Carga horária: 16h

Vagas: 30

Período de inscrição: 1 a 31/10/2013
Contato: Karina Solha

Situação: homologada

Difusão
TURISMO RODOVIÁRIO: 
DESENVOLVIMENTO, COMUNICAÇÃO 
E COMERCIALIZAÇÃO

Coordenadora: Karina Toledo Solha

Forma: presencial

Objetivo: o objetivo do curso é propiciar 

aos participantes o contato com conteúdos 

específicos da área de Marketing e Co-

municação como parte integrante de um 
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processo de gestão empresarial, a fim de 

sistematizar dados para a melhoria das es-

tratégias de comunicação e vendas na gera-

ção de novos negócios para o segmento de 

fretamento eventual no modal rodoviário.

Disciplinas: Turismo Rodoviário: Desenvol-

vimento, Comunicação e Comercialização

Público-alvo: corpo gestor, sócios, diretoria, 

administradores, líderes e responsáveis de 

empresas de transportes de passageiros; 

alunos de graduação em áreas correlatas

Período de realização: 10 a 24/6

Carga horária: 16h

Vagas: 30

Período de inscrição: de 1/3/2014 até 

30/3/2014
Contato: Karina Solha

Situação: homologada

Difusão
VIVÊNCIAS COM A ARTE PARA JOVENS 
E ADOLESCENTES

Coordenadora: Sumaya Mattar

Forma: presencial

Objetivo: propiciar a vivência de experiên-

cias que fomentem a descoberta e o con-

tato com a arte e despertem o gosto pela 

produção artística e a fruição, incentivando 

o desenvolvimento de um percurso poético 

próprio e a participação ativa e inventiva no 

meio sociocultural.

Disciplinas: O Processo Criador na Prática 

Educativa do Professor de Arte

Público-alvo: jovens e adolescentes de 13 

a 18 anos

Período de realização: 10/4 a 3/7

Carga horária: 24h

Vagas: 25

Período de inscrição: 5/1 a 27/2
Contato: Regina Landanji

Situação: solicitada

ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA E ESPORTE

CURSOS

Especialização
APRENDIZAGEM MOTORA

Coordenador: Luis Augusto Teixeira

Vice-coordenador: Luzimar Raimundo Tei-

xeira

Forma: a distância; avaliação presencial

Objetivo: promover o aprofundamento do 

conhecimento sobre desenvolvimento mo-

tor, aprendizagem motora e controle motor 

para profissionais das áreas de educação 

física, esporte, dança e fisioterapia, visando 

ao aprimoramento da atuação profissional; 

oferecer uma formação mais sólida na área 

de comportamento motor para profissio-

nais interessados em ingressar em curso de 

pós-graduação stricto sensu.

Disciplinas: Coordenação Motora; De-

senvolvimento Motor; Efeito da Prática; 

Funções Sensório-Perceptivas e Atenção; 

Informação Extrínseca; Introdução à Apren-

dizagem Motora; Introdução ao Curso; La-

teralidade; Mecanismos de Controle Motor; 

Mensuração e Avaliação do Comportamen-

to Motor; Metodologia da Pesquisa; Neuro-

fisiologia do Comportamento Motor

Público-alvo: profissionais das áreas de 

educação física, esporte, dança e fisiotera-

pia
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Período de realização: 9/2/2015 a 

10/6/2016

Carga horária: 424h

Vagas: 50

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
30/1/2015
Contato: Rosangela, Clélia ou Luis

Situação: aprovada

Especialização
TREINAMENTO DE FORÇA: DA SAÚDE 
AO ALTO RENDIMENTO

Coordenador: Hamilton Augusto Roschel 

da Silva

Vice-coordenador: Carlos Ugrinowitsch

Forma: presencial

Objetivo: proporcionar conhecimento aos 

alunos para melhorar o exercício profissio-

nal, impactando positivamente na saúde, 

na qualidade de vida e no desempenho dos 

praticantes.

Disciplinas: Adaptações Cardiovasculares 

ao Treinamento de Força; Aspectos Biome-

cânicos do Treinamento de Força; Educa-

ção Financeira e Marketing Pessoal; Esta-

tística; Ética Profissional; Fisiologia Aplicada 

e Adaptações Neuromusculares ao Treina-

mento de Força; Mecanismos de Produção 

de Energia no Treinamento de Força; Medi-

das e Avaliações Aplicadas ao Treinamento 

de Força; Metodologia da Pesquisa Cien-

tífica; Métodos de Treinamento de Força; 

Modelos de Periodização e Monitoramento 

do Treinamento de Força; Nutrição Aplica-

da ao Treinamento de Força; Organização 

do Treinamento Personalizado; Seminários 

Práticos de Métodos de Treinamento de 

força; Treinamento Aplicado a Modalidades 

Esportivas de Resistência; Treinamento de 

Força Aplicado a Modalidades Individuais; 

Treinamento de Força Aplicado a Popula-

ções Especiais; Treinamento de Força e Fle-

xibilidade; Treinamento de Força Integrado 

à Preparação Técnica e Tática no Esporte de 

Alto Rendimento

Público-alvo: profissionais da área da saú-

de (educação física, esporte, fisioterapia e 

medicina)

Período de realização: 7/3/2015 a 

20/8/2016

Carga horária: 400h

Vagas: 120

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
23/2/2015
Contato: Rosangela, Clélia ou Luis

Situação: aprovada

Especialização
TREINAMENTO PARA ESPORTES DE 
COMBATE

Coordenador: Emerson Franchini

Vice-coordenadora: Maria Tereza Silveira 

Bohme

Forma: presencial

Objetivo: atualizar e preparar profissionais 

de educação física e esporte para atuar com 

o treinamento de atletas de modalidades 

esportivas de combate

Disciplinas: Análise Técnico-Tática de Lutas; 

Aprendizagem Motora Aplicada às Moda-

lidades Esportivas de Combate; Biomecâ-

nica Aplicada às Modalidades Esportivas 

de Combate; Fisiologia das Modalidades 

Esportivas de Combate; Gestão e Organi-

zação Aplicadas às Modalidades Esportivas 

de Combate; Introdução ao Curso; Medidas 
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e Avaliação de Lutadores; Nutrição Aplica-

da às Modalidades Esportivas de Combate; 

Pedagogia Aplicada às Modalidades Espor-

tivas de Combate; Treinamento em Longo 

Prazo nas Modalidades Esportivas de Com-

bate; Treinamento Físico Aplicado às Moda-

lidades Esportivas de Combate

Público-alvo: graduados em Educação Fí-

sica ou Esporte, fisioterapeutas e nutricio-

nistas

Período de realização: 26/1/2015 a 

8/7/2016

Carga horária: 420h

Vagas: 60

Período de inscrição: 4/8/2014 a 9/1/2015
Contato: Rosangela, Clélia ou Luis

Situação: aprovada

Difusão
SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL 
APLICADA AO EXERCÍCIO

Coordenador: Bruno Gualano

Vice-coordenador: Antonio Herbert Lancha 

Junior

Forma: a distância; avaliação presencial

Objetivo: O curso será voltado à divulgação 

de conceitos básicos e de novos conheci-

mentos referentes ao tema Suplementação 

Nutricional, que hoje em dia se encontra 

muito em moda, mas com pouca difusão de 

suas bases científicas.

Disciplinas: Aula Introdutória; Bioenergéti-

ca e Integração Metabólica; Creatina; Estu-

dos de Caso: Colocando a Ciência a Serviço 

da Prática; Hidratação; Suplementação de 

CHO; Suplementação de Proteínas e Ami-

noácidos; Suplementação de Tamponantes 

e Cafeína; Suplementação de Vitaminas e 

Minerais e Suplementos Antioxidantes; Su-

plementação Nutricional: Do Tubo de En-

saio à Medalha de Ouro

Público-alvo: profissionais e alunos da área 

da saúde (educação física, esporte, nutri-

ção, medicina, biomedicina e outros)

Período de realização: 23/2 a 4/4

Carga horária: 14h

Vagas: 200

Período de inscrição: 1 a 31/10/2014
Contato: Rosangela, Clélia ou Luis

Situação: solicitada

ESCOLA POLITÉCNICA

CURSOS

Especialização
ADMINISTRAÇÃO INDUSTRIAL

Coordenador: João Amato Neto

Vice-coordenador: Erik Eduardo Rego

Forma: presencial

Objetivo: curso de especialização em ad-

ministração industrial, com disciplinas nas 

áreas de produtividade, qualidade, gestão 

de materiais, organização da produção, mé-

todos de otimização, custos e finanças. In-

tegrado por disciplinas básicas e opcionais, 

o curso visa reciclar e/ou complementar a 

formação de profissionais de nível superior, 

de modo a credenciá-los para a gerência de 

operações industriais, aumentando sua ca-

pacitação e valor no mercado de trabalho.

Disciplinas: Contabilidade e Finanças; Eco-

nomia Brasileira e Internacional; Economia 

de Empresas; Engenharia Econômica; Ergo-

nomia no Sistema de Produção; Estatística 
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para Administração Industrial; Estratégia 

Empresarial e Inovações; Gestão da Qua-

lidade; Gestão de Operações de Serviços; 

Gestão de Pessoas; Gestão de Projetos; 

Logística Empresarial; Marketing e Em-

preendedorismo; Planejamento, Desen-

volvimento e Administração do Produto; 

Planejamento, Programação e Controle da 

Produção e Estoques; Sistemas de Produ-

ção Enxuta; Sustentabilidade e Produção

Público-alvo: graduados em qualquer área 

de formação superior

Período de realização: 26/1/2015 a 

14/12/2016

Carga horária: 652h

Vagas: 50

Período de inscrição: 22/9/2014 a 
18/1/2015
Contato: Secretaria de Cursos

Situação: solicitada

Especialização
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – MBA-USP

Coordenador: Cicero Couto de Moraes

Vice-coordenador: Eduardo Aoun Tannuri

Forma: presencial

Objetivo: atender às necessidades dos pro-

fissionais atuantes na área de automação 

industrial. Abrange desde questões de mo-

delagem, de sistemas de controle dinâmico 

e controle lógico, análise de conflitos de 

sistemas automatizados, questões técnicas, 

como a implantação de soluções envolven-

do controladores lógico programáveis, sis-

temas supervisórios e redes de automação, 

até questões econômicas sobre recursos 

tecnológicos e gestão de projetos, com 

o intuito de preparar, atualizar e qualificar 

profissionais dedicados ao desenvolvimen-

to e administração de projetos de automa-

ção industrial. Também são enfocados os 

temas envolvendo gestões dos processos 

de implantação da automação numa planta 

industrial, análise mercadológica e análise 

de investimentos e estratégia necessários 

para o Plano Diretor de Automação Indus-

trial (PDAI) aplicável ao setor industrial.

Disciplinas: Módulo I – Sistemas de Auto-

mação e Processos de Controle; Módulo II 

– Instrumentação, Interpretação de Plantas 

e Diagramas de Processos Industriais; Mó-

dulo III – Controladores Programáveis; Mó-

dulo IV – Sistemas Supervisórios; Módulo V 

– Redes de Automação Industrial; Módulo 

VI – Modelagem de Sistemas Dinâmicos; 

Módulo VII – Entendendo e Ajustando Ma-

lhas de Controle; Módulo VIII – Tecnologias 

de Sistemas de Execução da Manufatura;

Módulo IX – Gestão de Projetos de Au-

tomação; Módulo X – Administração de  

Marketing Industrial; Módulo XI – Enge-

nharia Financeira na Automação Industrial; 

Módulo XII – Gestão e Planto Diretor da Au-

tomação Industrial

Público-alvo: candidatos com curso su-

perior completo com interesse voltado às 

áreas técnicas, científicas e administrativo-

-financeiras de automação de processos

Período de realização: 20/2/2015 a 

20/2/2017

Carga horária: 444h

Vagas: 34

Período de inscrição: 13/10 a 2/12/2014
Contato: Centro de Apoio ao Aluno

Situação: aprovada
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Especialização
BIG DATA – INTELIGÊNCIA NA GESTÃO 
DOS DADOS

Coordenadora: Solange Nice Alves de Sou-

za

Vice-coordenadora: Anarosa Alves Franco 

Brandão

Forma: presencial

Objetivo: atender  à demanda de profissio-

nais para lidar com a gestão de dados. O 

curso aborda as técnicas, modelos, tecnolo-

gias e tendências atuais para o tratamento 

e gestão de Big Data.

Disciplinas: Análises Preditivas; Arquitetura 

de DW/BI; Business em Big Data; Estrutura-

ção de Monografia; Gestão da Informação; 

Gestão de Projetos; Mineração em Redes 

Sociais; Modelagem de Dados; Privacidade 

e Ética; Qualidade de Dados;  Repositório 

de Dados e Ecossistema de Big Data; Segu-

rança de Dados

Público-alvo: profissionais com formação 

em nível superior que atuam na área de 

administração de dados e tecnologia da 

informação com interesse em ciência de 

dados, podendo ser gerentes, especialistas 

e técnicos

Período de realização: 24/2/2015 a 

24/8/2016

Carga horária: 432h

Vagas: 40

Período de inscrição: 13/10 a 2/12/2014
Contato: Centro de Apoio ao Aluno

Situação: solicitada

Especialização
ENERGIAS RENOVÁVEIS, GERAÇÃO 
DISTRIBUÍDA E EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA

Coordenador: José Roberto Simões Morei-

ra

Vice-coordenador: Marcos de Mattos Pi-

menta

Forma: presencial

Objetivo: promover a revisão da teoria e 

tecnologias de máquinas de produção de 

energia eletromecânica; apresentar a legis-

lação técnica e ambiental para a implanta-

ção de projetos de energia de pequena e 

média escala; desenvolver o cálculo de via-

bilidade técnica-financeira; analisar projetos 

de energia baseados em fontes renováveis 

(solar, eólica e biomassa); estudar o uso efi-

ciente da energia química dos combustíveis 

(cogeração).

Disciplinas: Análise de Viabilidade Eco-

nômica de Projetos de Energia; Aspectos 

Ambientais e Instalações de Projetos de 

Energia; Cogeração; Eficiência Energéti-

ca nas Organizações e Empreendimentos; 

Energia Eólica; Energia Solar I; Energia 

Solar II; Fundamentos de Termodinâmica 

e Ciclos de Potência; Máquinas Elétricas, 

Redes Inteligentes e Geração Distribuída; 

Pequenas Centrais Hidrelétricas; Regulação 

da Geração Distribuída; Uso de Biomassa, 

Biodigestores e Biogás

Público-alvo: consultores, gerentes e ad-

ministradores técnicos de facilidades de 

hospitais, hotéis, empresas, serviços e co-

mércio; interessados com formação em 

Engenharia, Tecnologia, Arquitetura, Física, 

Química e áreas afins
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Período de realização: 20/2/2015 a 

20/2/2017

Carga horária: 420h

Vagas: 44

Período de inscrição: 13/10 a 2/12/2014
Contato: Centro de Apoio ao Aluno

Situação: aprovada

Especialização
ENGENHARIA AUTOMOTIVA

Coordenador: Paulo Carlos Kaminski

Vice-coordenador: Marcelo Massarani

Forma: presencial

Objetivo: preparar, atualizar e qualificar 

profissionais (engenheiros e afins) sobre 

os produtos e processos industriais do se-

tor automotivo, fornecendo uma visão e 

competência abrangentes para abordar os 

diferentes problemas técnicos e de gestão 

característicos do setor.

Disciplinas: Chassis e Carroceria; Comu-

nicação Interpessoal e Administração de 

Conflitos; Conforto Veicular; Engenharia 

e Análise do Valor; Fundamentos da Dinâ-

mica Veicular; Gerenciamento de Custos e 

Investimentos; Gestão Automotiva: Enge-

nharia, Manufatura e Operações; Gestão 

de Processos e Análise da Confiabilidade; 

Metodologia de Treinamento, Pesquisa e 

Elaboração de Monografia; Motores de 

Combustão Interna; Projeto e Arquitetura 

de Veículos; Sistemas de Manufatura Au-

tomotiva; Sistemas Eletroeletrônicos Auto-

motivos; Tópicos Especiais da Engenharia 

Automotiva

Público-alvo: engenheiros e profissionais 

que desejam estender a sua formação e am-

pliar seus conhecimentos sobre os produtos 

e processos industriais do setor automotivo

Período de realização: 20/2/2015 a 

20/8/2017

Carga horária: 540h

Vagas: 46

Período de inscrição: 13/10 a 2/12/2014
Contato: Secretaria de Engenharia Auto-

motiva

Situação: aprovada

Especialização
ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO

Coordenador: Sérgio Médici de Eston

Vice-coordenador: Wilson Siguemasa Ira-

mina

Forma: presencial

Objetivo: formar profissionais especializa-

dos para atuarem nas áreas de segurança e 

higiene do trabalho, num contexto preven-

cionista e de proteção do trabalhador em 

todas as instâncias de sua atividade ocu-

pacional e nas diversas etapas dos setores 

de produção e de bens e serviços. Outros 

objetivos que merecem destaque são: de-

senvolvimento de raciocínio e senso crítico, 

intercâmbio de experiências e soluções de 

casos reais, fornecimento de instrumental 

prático que permita aos participantes real-

mente contribuir nos serviços de saúde e 

segurança do trabalho de suas empresas.

Disciplinas: Administração Aplicada à En-

genharia de Segurança do Trabalho; Ergo-

nomia; Fundamentos do Controle do Ruí-

do Industrial; Gerência de Riscos; Higiene 

do Trabalho; Introdução à Engenharia de 

Segurança do Trabalho; Legislação e Nor-

mas Técnicas; O Ambiente e as Doenças do 
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Trabalho; Prevenção e Controle de Riscos 

em Máquinas, Equipamentos e Instalações; 

Proteção ao Meio Ambiente; Proteção Con-

tra Incêndio e Explosões; Psicologia na En-

genharia de Segurança do Trabalho, Comu-

nicação e Treinamento

Público-alvo: profissionais de engenharia, 

arquitetura ou agronomia especializados 

em Engenharia de Segurança e Higiene do 

Trabalho

Período de realização: 24/2/2015 a 

24/2/2018

Carga horária: 672h

Vagas: 55

Período de inscrição: 13/10 a 2/12/2014
Contato: Centro de apoio Aluno

Situação: aprovada

Especialização
ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO

Coordenador: Sérgio Médici de Eston

Vice-coordenador: Wilson Siguemasa Ira-

mina

Forma: a distância

Objetivo: formar profissionais especializa-

dos para atuar nas áreas de segurança e 

higiene do trabalho, num contexto preven-

cionista e de proteção do trabalhador em 

todas as instâncias de sua atividade ocu-

pacional e nas diversas etapas dos setores 

de produção e de bens e serviços. Outros 

objetivos que merecem destaque são: de-

senvolvimento de raciocínio e senso crítico, 

intercâmbio de experiências e soluções de 

casos reais, fornecimento de instrumental 

prático que permita aos participantes real-

mente contribuir nos serviços de saúde e 

segurança do trabalho de suas empresas.

Disciplinas: Administração Aplicada à En-

genharia de Segurança do Trabalho; Ergo-

nomia; Fundamentos do Controle do Ruí-

do Industrial; Gerência de Riscos; Higiene 

do Trabalho; Introdução à Engenharia de 

Segurança do Trabalho; Legislação e Nor-

mas Técnicas; O Ambiente e as Doenças do 

Trabalho; Prevenção e Controle de Riscos 

em Máquinas, Equipamentos e Instalações; 

Proteção ao Meio Ambiente; Proteção Con-

tra Incêndio e Explosões; Psicologia na En-

genharia de Segurança do Trabalho, Comu-

nicação e Treinamento

Público-alvo: profissionais de engenharia, 

arquitetura ou agronomia especializados 

em Engenharia de Segurança e Higiene do 

Trabalho

Período de realização: 19/2/2015 a 

19/2/2018

Carga horária: 672h

Vagas: 300

Período de inscrição: 13/10 a 2/12/2014
Contato: Centro de Apoio ao Aluno

Situação: aprovada

Especialização
ENGENHARIA DE SOLDAGEM

Coordenador: Sérgio Duarte Brandi

Vice-coordenador: Claudio Ruggieri

Forma: presencial

Objetivo: oferecer a engenheiros ou pro-

fissionais com curso superior, especialmen-

te àqueles que trabalham na indústria, a 

oportunidade de especialização em gestão 

e tecnologia da soldagem, além da forma-

ção necessária para a certificação futura, no 

caso de interesse, na categoria profissional 
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de inspetor de soldagem, ampliando suas 

possibilidades de enriquecimento de co-

nhecimento numa área ainda carente de 

profissionais especializados e certificados, o 

que lhes proporcionará uma competitivida-

de maior no mercado de trabalho.

Disciplinas: Análise de Riscos e de Falhas 

de Estruturas Soldadas; Controle Estatísti-

co da Qualidade; Física da Soldagem e do 

Corte e Noções de Eletrotécnica; Gestão 

da Qualidade e de Projetos; Inspeção e 

Acompanhamento da Montagem de Equi-

pamentos e Estruturas Soldadas; Introdu-

ção à Tecnologia da Soldagem, do Corte e 

Processos Afins; Mecânica da Fratura e Inte-

gridade de Estruturas Soldadas; Metalurgia 

da Soldagem, Tensões Residuais e Controle 

de Deformação; Metodologia de Pesqui-

sa e Elaboração de Monografia; Normas 

Técnicas Aplicadas à Soldagem; Processos 

de Soldagem e Junção; Processos de Sol-

dagem Especiais, Processo de Corte e de 

Revestimento; Produtividade na Soldagem; 

Projeto de Estruturas Soldadas; Sistema de 

Qualificação e Documentação Técnica em 

Soldagem; Soldabilidade e Corrosão de 

Materiais

Público-alvo: esse curso será oferecido a 

todos os profissionais de nível superior com 

formação em áreas correlatas ou que com-

provem conhecimentos ou experiência que 

evidenciem seu potencial para o aprendiza-

do nas disciplinas oferecidas

Período de realização: 6/3/2015 a 

6/6/2017

Carga horária: 496h

Vagas: 55

Período de inscrição: 13/10 a 2/12/2014

Contato: Centro de Apoio ao aluno

Situação: aprovada

Especialização
ENGENHARIA E GESTÃO DE 
MANUFATURA E MANUTENÇÃO – 
MBA-USP

Coordenador: Gilberto Francisco Martha 

de Souza

Vice-coordenador: Adherbal Caminada 

Netto

Forma: presencial

Objetivo: preparar e qualificar profissionais 

de nível superior para exercerem cargos 

de chefia e direção em suas organizações, 

públicas ou privadas, atuantes na área de 

manufatura ou manutenção, com habilida-

de de integrar informações técnicas e ge-

renciais, visando a excelência do processo 

produtivo, quer sob o aspecto de otimi-

zação dos recursos produtivos como no 

atendimento às expectativas dos clientes, 

estando comprometidos com a visão de 

melhoria contínua no projeto, operação e 

gerenciamento de sistemas de manufatura 

ou manutenção.

Disciplinas: Administração, Planejamento e 

Gestão da Manutenção; Análise de Decisão 

Aplicada à Gestão da Manufatura e Manu-

tenção; Confiabilidade Metrológica; Estra-

tégias de Manufatura e Serviços; Estrutura 

Organizacional e Controle da Manutenção; 

Fundamentos de Metrologia e Instrumen-

tação; Geração e Utilização do Vapor em 

Indústrias e Serviços; Gerência de Recursos 

Humanos na Manutenção; Gerenciamento 

de Custos em Manutenção; Gerenciamen-

to de Projetos; Gerenciamento de Recursos 
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Materiais na Manutenção; Gestão da Base 

de Fornecimento; Gestão da Confiabili-

dade Humana; Gestão de Ativos Baseada 

em Risco: Aplicação da Recomendação 

PAS 55; Gestão de Processos; Introdução 

ao Projeto de Fábrica Digital; Logística da 

Manufatura e do Serviço; Manutenção de 

Sistema de Utilidades Industriais; Manuten-

ção de Sistemas Elétricos; Manutenção para 

a Excelência da Manufatura; Planejamento 

dos Processos de Fabricação; Planejamen-

to Estratégico e Gerenciamento de Risco; 

Práticas e Procedimentos Básicos de Ma-

nutenção; Produtividade: Alavanca para 

Competitividade; Recursos de Informática 

para a Manufatura; Sistemas de Gestão: O 

Impacto na Manufatura e nos Serviços; Sus-

tentabilidade Ambiental e Manufatura Lim-

pa; Utilização Racional da Energia

Público-alvo: empresários, executivos, en-

genheiros, tecnólogos e outros profissio-

nais de nível superior interessados em apro-

fundar seus conhecimentos nessa área

Período de realização: 20/2/2015 a 

20/8/2017

Carga horária: 900h

Vagas: 55

Período de inscrição: 13/10 a 2/12/2014
Contato: Central de Apoio ao Aluno

Situação: aprovada

Especialização
ENGENHARIA FINANCEIRA – MBA-USP

Coordenador: Oswaldo Luiz do Valle Costa

Vice-coordenador: Claudio Garcia

Forma: presencial

Objetivo: dotar os profissionais com conhe-

cimentos para assumir responsabilidades 

tanto técnicas quanto gerenciais para en-

frentar os desafios inerentes a um mercado 

altamente integrado e competitivo, e que 

requer instrumentos avançados na tomada 

de decisão na gestão financeira.

Disciplinas: Álgebra Linear, Equações Di-

ferencias, e Sistemas Dinâmicos; Carteiras 

de Investimento; Fundamentos em Gestão 

Macroeconômica e Políticas Públicas; Ges-

tão de Riscos; Gestão de Títulos de Renda 

Fixa; Introdução aos Derivativos; Mercado 

de Capitais; Métodos Numéricos e Reco-

nhecimento de Padrões; Modelos de Pre-

visão em Séries Temporais; Modelos Mate-

máticos para Apreçamento de Derivativos; 

Otimização e Programação Matemática; 

Probabilidade e Estatística; Simulação Nu-

mérica Aplicada a Finanças; Teoria dos Jo-

gos Aplicada a Finanças Corporativas

Público-alvo: profissionais com formação 

em nível superior que buscam uma forma-

ção consolidada em métodos quantitativos 

e computacionais em finanças, de forma a 

implementar modelos matemáticos e com-

putacionais voltados para a gestão financei-

ra.

Período de realização: 23/2/2015 a 

23/2/2017

Carga horária: 540h

Vagas: 39

Período de inscrição: 13/10 a 2/12/2014
Contato: Central de Apoio

Situação: aprovada
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Especialização
GESTÃO DE PROCESSOS E SERVIÇOS

Coordenador: Clovis Armando Alvarenga 

Netto

Vice-coordenador: Paulino Graciano Fran-

cischini

Forma: presencial

Objetivo: capacitar o participante a enfocar 

a empresa prestadora de serviços de forma 

sistêmica, como um conjunto de funções de 

gestão e de operação inter-relacionadas, 

que devem ser integradas e aperfeiçoadas 

tendo em vista uma posição competitiva 

diferenciada; discutir as diversas possibi-

lidades de arranjo dos três componentes 

básicos da prestação de serviços, quais se-

jam os clientes, os recursos humanos e os 

processos e instalações, bem como a es-

trutura organizacional mais adequada para 

cada arranjo, em função do ambiente, da 

tecnologia e da estratégia competitiva ado-

tada; apresentar e trabalhar a questão das 

métricas a serem criadas e utilizadas  como 

mecanismos para monitorar e aperfeiçoar 

as operações da organização; discutir o tipo 

e intensidade da participação do cliente e 

o grau de customização nas operações de 

serviços, abordando tópicos como autoa-

tendimento, atendimento virtual, centrais 

de atendimento, serviços profissionais, ser-

viços especializados, etc.

Disciplinas: Customer Service; Desenvolvi-

mento do Projeto Aplicado e Workshops; 

E-Business; Estratégias de Relacionamento 

com Clientes; Estratégias em Operações 

de Serviços; Gestão da Qualidade; Gestão 

de Pessoas em Processos e Serviços; Ges-

tão de Processos Enxutos: Lean Service e 

Lean Sigma; Gestão de Processos Logís-

ticos, Empreendedorismo e Terceirização; 

Gestão Financeira em Serviços; Inovação 

e Sustentabilidade em Serviços; Marketing 

em Serviços

Público-alvo: graduados de nível superior

Período de realização: 28/1/2015 a 

1/8/2016

Carga horária: 436h

Vagas: 28

Período de inscrição: 30/9/2014 a 
18/1/2015
Contato: Secretaria de Cursos

Situação: solicitada

Especialização
GESTÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS 
ESTRUTURAIS – EDIFICAÇÕES

Coordenador: Túlio Nogueira Bittencourt

Vice-coordenador: Rui Nobhiro Oyamada

Forma: presencial

Objetivo: promover a interação da Enge-

nharia de Estruturas com as demais áreas da 

indústria da construção; atender à crescen-

te utilização de estruturas mistas e de com-

ponentes industrializados; desenvolver uma 

visão sistêmica dos profissionais envolvidos 

na busca de soluções tecnológica para seus 

produtos e garantir a qualidade dos proje-

tos de engenharia.

Disciplinas: Ações e Segurança em Estru-

turas de Concreto; Conceitos Fundamen-

tais de Dimensionamento de Estruturas de 

Concreto: Vigas, Lajes e Pilares; Concreto 

Protendido; Dimensionamento de Edifícios 

em Alvenaria Estrutural; Dimensionamento 

de Estruturas de Aço; Dimensionamento 

de Estruturas de Madeira; Durabilidade e 
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Recuperação de Estruturas de Madeira; Es-

tabilidade Global e Análise de Peças Esbel-

tas; Estruturas Pré-Moldadas de Concreto; 

Exemplo de um Projeto Completo de Edi-

fício de Concreto Armado; Gestão e Qua-

lidade de Projetos de Estruturas; Interação 

Solo-Estrutura e Elementos Estruturais de 

Fundação; Métodos Construtivos e Novas 

Tecnologias de Construção; Patologia, Re-

cuperação e Reparo de Estruturas de Con-

creto; Projeto de Estruturas Assistido por 

Computador: Cálculo e Detalhamento; Pro-

jeto de Estruturas de Aço de Edifícios; Pro-

jeto de Estruturas de Madeira; Projeto de 

Estruturas em Situação de Incêndio; Projeto 

de Estruturas Mistas; Projeto de Fundações 

de Máquinas; Técnicas de Armar as Estrutu-

ras de Concreto; Técnicas de Estruturação 

e Arranjo Estrutural; Concepção Estrutural; 

Tecnologia de Materiais e Durabilidade; Tó-

picos Básicos de Análise Estrutural I; Tópi-

cos Básicos de Análise Estrutural II

Público-alvo: profissionais de projeto de 

estruturas, engenheiros e arquitetos forma-

dos com interesse pela área e profissionais 

atuantes na área

Período de realização: 19/2/2015 a 

19/8/2017

Carga horária: 822h

Vagas: 55

Período de inscrição: 13/10 a 2/12/2014
Contato: Centro de Apoio ao Aluno

Situação: aprovada

Especialização
GESTÃO DE PROJETOS EM 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Coordenador: Marcelo Schneck de Paula 

Pessoa

Vice-coordenador: Fernando José Barbin 

Laurindo

Forma: presencial

Objetivo: discutir os múltiplos aspectos da 

gestão de projetos de TI, oferecendo for-

mação teórica e prática para profissionais 

com nível superior que atuam na área de TI.

Disciplinas: Desenvolvimento de Projeto 

Prático; Engenharia de Sistemas e Software: 

- Gestão da Qualidade em Projetos de TI; 

Gestão de Aquisição e Subcontratação em 

Projetos de TI; Gestão de Recursos Huma-

nos em Projetos de TI; Gestão de Riscos em 

Projetos de TI; Gestão do Conhecimento e 

TI; Gestão Estratégica da TI; Introdução à 

Gestão de Projetos em TI; Simulação de um 

Projeto; Tecnologia da Informação

Público-alvo: profissionais atuantes há pelo 

menos dois anos em projetos de TI, de pre-

ferência com função de gerência

Período de realização: 26/1/2015 a 

5/12/2016

Carga horária: 436h

Vagas: 35

Período de inscrição: 22/9/2014 a 
13/1/2015
Contato: Secretaria de Cursos

Situação: solicitada
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Especialização
GESTÃO E ENGENHARIA DA 
QUALIDADE – MBA-USP

Coordenador: Adherbal Caminada Netto

Vice-coordenador: Gilberto Francisco Mar-

tha de Souza

Forma: presencial

Objetivo: preparar e qualificar profissionais 

de nível superior para exercerem cargos de 

chefia e direção em suas organizações, pú-

blicas ou privadas, e em quaisquer setores 

ou ramos de atividade com a visão da quali-

dade e da excelência, visando dotar o Brasil 

de profissionais qualificados, permitindo-

-lhes assumir posição de destaque nos ce-

nários desafiantes do mundo de hoje.

Disciplinas: Aprimoramento de Processos; 

Avaliação de Sistemas de Gestão; Comu-

nicação Empresarial Eficaz para o Sucesso; 

Comunicação Interpessoal Eficiente nas 

Organizações; Confiabilidade de Produtos 

e Sistemas; Desenvolvendo Produtos com 

Planejamento, Criatividade e Qualidade; 

Dimensões da Inteligência: Sua Importância 

para o Conhecimento e a Tecnologia; Enge-

nharia do Valor na Análise de Projetos; Re-

dução de Custos: Localizando e Eliminan-

do os Desperdícios; Estatística Aplicada à 

Engenharia da Qualidade; Gerenciamento 

de Riscos Aplicado à Gestão da Qualidade; 

Gestão da Qualidade em Serviços; Gestão 

da Tecnologia e da Inovação; Gestão de 

Operações para a Qualidade Total; Gestão 

de Processos; Gestão Dinâmica de Negó-

cios; Gestão Estratégica de Custos; Gestão 

para a Excelência do Desempenho; Gestão 

pela Qualidade Total; Integração de Siste-

mas de Gestão; Introdução à Qualidade 

Total; Liderança Total; Marketing Corpora-

tivo e Novas Mídias; Metodologia 6 Sigma 

para Excelência Operacional; Metodologia 

de Treinamento, Pesquisa e Elaboração de 

Monografia; Motivação para a Qualidade 

Total; O Projeto 6 Sigma: Liderança para a 

Competitividade; Pensamento Estratégico: 

Chave para a Vantagem Competitiva; Pla-

nejamento e Desenvolvimento de Sistemas, 

Processos e Produtos; Qualidade Ambien-

tal ISO 14000; Sistemas da Qualidade ISO-

9000; Técnicas Avançadas para a Qualidade 

Total; Técnicas de Manutenção para a Qua-

lidade Total

Público-alvo: empresários, executivos, en-

genheiros, tecnólogos e outros profissio-

nais de nível superior interessados em apro-

fundar seus conhecimentos nessa área

Período de realização: 19/2/2015 a 

19/8/2017

Carga horária: 1020h

Vagas: 55

Período de inscrição: 13/10 a 2/12/2014
Contato: Central de Atendimento

Situação: aprovada

Especialização
GESTÃO E ENGENHARIA DE 
PRODUTOS E SERVIÇOS – MBA-USP

Coordenador: Paulo Carlos Kaminski

Vice-coordenador: Marcelo Massarani

Forma: presencial

Objetivo: preparar, atualizar e qualificar 

profissionais envolvidos com a administra-

ção de projetos e desenvolvimento de pro-

dutos/serviços. O conjunto de disciplinas 

procura abordar temas gerenciais, humanos 

e tecnológicos de forma balanceada. Com 
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isto, pretende-se  possibilitar que profissio-

nais interessados adquiram estas compe-

tências, aumentando a capacidade compe-

titiva do setor industrial brasileiro.

Disciplinas: A Engenharia do Produto e o 

Meio Ambiente; A Voz do Cliente no Pro-

jeto do Produto; Administração de Pessoas 

e de Conflitos na Condução de Projetos; 

Análise de Investimento à Luz das Nego-

ciações Financeiras; Criação de Programas 

de Inovação: Open Innovation; Empreende-

dorismo e Plano de Negócios; Engenharia 

e Análise do Valor (PME); Ferramentas para 

o Desenvolvimento de Produtos com Pla-

nejamento, Criatividade e Qualidade; Fun-

damentos de Planejamento e Estratégia; 

Gerenciamento de Informação Corporativa; 

Gerenciamento de Projetos; Gestão da In-

formação e Marketing Ambiental; Gestão e 

Desenvolvimento de Projetos de Logística 

e da Cadeia de Suprimentos; Inovação em 

Serviços com Design Thinking; Internacio-

nalização de Produtos e Empresas; Lideran-

ça, Poder e Negociação; Matemática Finan-

ceira; O Papel de Marketing no Lançamento 

e Gerenciamento de Novos Produtos e Ser-

viços; Planejamento e Controle de Custos; 

Planejamento e Projeto do Processo de 

Fabricação; Portfólio de Produto e DFSS; 

Qualidade em Comunicação: Como Obter 

e Transmitir Informações Precisas; Técnicas 

de Criatividade: Desenvolvendo o Poten-

cial Criativo; TRIZ: Teoria para Resolução de 

Problemas Inventivos; Vantagem Competi-

tiva pelo Design

Público-alvo: diretores, gerentes e res-

ponsáveis por produtos, projetos e novos 

negócios, e profissionais das mais diversas 

formações superiores que atuem no desen-

volvimento de novos produtos e serviços

Período de realização: 19/2/2015 a 

19/8/2017

Carga horária: 810h

Vagas: 46

Período de inscrição: 13/10 a 2/12/2014
Contato: Centro de Apoio ao Aluno.

Situação: aprovada

Especialização
GESTÃO E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS 
– MBA-USP

Coordenador: Wilson Miguel Salvagnini

Vice-coordenador: Luiz Alexandre Kulay

Forma: presencial

Objetivo: capacitar profissionais de diferen-

tes áreas da engenharia e áreas afins para 

atuarem na gestão ambiental em todos os 

tipos de organizações.

Disciplinas: Auditorias em Sistemas de Ges-

tão Ambiental; Avaliação de Impacto Am-

biental; Avaliação de Impactos Ambientais 

para Obras de Saneamento; Comunicação 

Interpessoal Eficiente nas Organizações; 

Concepção e Implantação de Empreen-

dimentos Industriais Sustentáveis; Desen-

volvimento Sustentado; Determinação da 

Toxidade Aguda e Crônica em Efluentes 

Industriais; Economia Ambiental, Gestão de 

Custos e Investimentos; Energia, Meio Am-

biente e Sustentabilidade; Fundamentos do 

Controle e Prevenção Ambiental; Funda-

mentos do Meio Físico; Fundamentos e As-

pectos Práticos de Sistemas de Tratamento 

de  Águas de Abastecimento; Gerencia-

mento de Resíduos; Indicadores de Susten-

tabilidade e o Ciclo de Vida dos Produtos; 
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Legislação Ambiental; Perícia Ambiental; 

Poluição das Águas; Poluição do Ar; Polui-

ção do Solo; Produção Mais Limpa; Progra-

mação e Desenvolvimento de Auditorias 

Ambientais; Relatórios de Sustentabilidade: 

Elaboração e Análise (Indicadores de De-

sempenho); Sistemas de Controle da Polui-

ção do Ar; Sistemas de Gestão Ambiental; 

Sistemas Integrados de Gestão Ambiental e 

de Segurança; Técnicas de Identificação de 

Riscos; Tópicos de Química Ambiental I; Tó-

picos de Quimíca Ambiental II; Tratamento 

de Esgotos; Uso Racional e Reuso da Água; 

Valoração Econômica Ambiental

Público-alvo: empresários, executivos, en-

genheiros, tecnólogos e outros profissio-

nais de nível superior interessados em apro-

fundar seus conhecimentos nessa área

Período de realização: 19/2/2015 a 

19/8/2017

Carga horária: 990h

Vagas: 55

Período de inscrição: 13/10 a 2/12/2014
Contato: Centro de Apoio ao Aluno

Situação: aprovada

Especialização
GESTÃO INDUSTRIAL

Coordenador: Marco Aurélio de Mesquita

Vice-coordenador: Fernando Tobal Berssa-

neti

Forma: presencial

Objetivo: o presente curso visa reciclar e/ou 

complementar a formação de profissionais 

de nível superior de modo a credenciá-los 

para a gerência de operações industriais, 

aumentando sua capacitação e valor no 

mercado de trabalho.

Disciplinas: Engenharia Econômica e Finan-

ças; Estatística para Gestão Industrial; Es-

tratégia e Marketing; Gestão da Cadeia de 

Suprimentos; Gestão de Custos; Gestão de 

Pessoas; Gestão de Projetos; Planejamen-

to e Controle da Produção; Planejamento 

e Organização da Qualidade; Sistemas de 

Produção

Público-alvo: graduados em qualquer área 

de formação superior

Período de realização: 17/1/2015 a 

10/12/2016

Carga horária: 420h

Vagas: 43

Período de inscrição: 22/9/2014 a 
4/1/2015
Contato: Secretaria de Cursos

Situação: solicitada

Especialização
MBA – GESTÃO DA INTELIGÊNCIA 
COMPETITIVA

Coordenador: Fernando José Barbin Lau-

rindo

Vice-coordenador: Renato de Oliveira Mo-

raes

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver a compreensão do 

conceito de Inteligência Competitiva, a 

capacidade para identificar as informações 

necessárias para a tomada de decisões 

estratégicas, a habilidade de identificar e 

avaliar as fontes de dados disponíveis para 

este processo e capacitar o aluno a projetar 

e implantar aplicações de inteligência com-

petitiva, gestão do conhecimento e custo-

mer relationship management (CRM), data 

warehouse (DW) e data mart (DM).
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Disciplinas: Métodos Quantitativos Aplica-

dos à Gestão; Business Science; Gestão do 

Conhecimento; Trabalho de Conclusão de 

Curso; Inteligência Competitiva; Sistemas 

de Apoio à Decisão; Estratégia Empresarial; 

Microeconomia e Teoria dos Jogos; Análi-

se de Dados; Planejamento e Gestão da TI; 

Gestão da Inovação Tecnológica; Gestão 

de Dados; Marketing

Público-alvo: profissionais de TI, analistas 

de planejamento, gestores de negócios, 

gerentes de produtos e mercados e profis-

sionais interessados na transformação de 

dados em informações para tomada de de-

cisões estratégicas

Período de realização: 27/1/2015 a 

6/12/2016

Carga horária: 472h

Vagas: 38

Período de inscrição: 23/9/2014 a 
5/1/2015
Contato: Secretaria de Cursos

Situação: solicitada

Especialização
MBA – GESTÃO DE OPERAÇÕES, 
PRODUTOS E SERVIÇOS

Coordenador: Davi Noboru Nakano

Vice-coordenador: Mauro de Mesquita Spi-

nola

Forma: presencial

Objetivo: formar executivos com capaci-

dade gerencial de alto nível para levar suas 

empresas a uma competitividade excelen-

te através de vantagens competitivas em 

manufatura e serviços; permitir aos profis-

sionais de outras áreas vivência de expe-

riências administrativas de operações de 

alto nível; capacitar os profissionais para o 

desenvolvimento de projetos integrados de 

produção, desde sua definição até a efeti-

va implementação e avaliação; habilitar os 

participantes a competir com vantagens no 

gerenciamento das operações de produção 

de bens e serviços.

Disciplinas: Desenvolvimento de Produtos 

e Serviços; Engenharia Econômica e Gestão 

de Custos; Estratégia Empresarial; Gestão 

da TI; Gestão de Operações e Logística; 

Gestão de Pessoas e da Comunicação Or-

ganizacional; Gestão de Projetos Industriais 

e de Serviços; Gestão Estratégica de Servi-

ços; Gestão Estratégica do Conhecimento 

Empresarial; Introdução à Engenharia e 

Gestão de Operações; Marketing; Meto-

dologia (TCC); Planejamento e Controle de 

Operações; Qualidade e Produtividade na 

Produção de Bens e Serviços; Tópicos Avan-

çados em Gestão (Inovação, Sustentabilida-

de e Ergonomia)

Público-alvo: profissionais graduados em 

ensino superior com pelo menos três anos 

de experiência em funções de gerencia-

mento

Período de realização: 23/2/2015 a 

29/6/2016

Carga horária: 446h

Vagas: 35

Período de inscrição: 18/8/2014 a 
15/2/2015
Contato: Secretaria de Cursos de Especia-

lização

Situação: solicitada
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Especialização
PLANEJAMENTO E GESTÃO DE 
CIDADES

Coordenador: Miguel Luiz Bucalem

Vice-coordenadora: Monica Ferreira do 

Amaral Porto

Forma: presencial

Objetivo: apresentar conteúdos que forne-

çam os elementos técnicos de forma inte-

grada com abordagem multidisciplinar para 

a capacitação em planejamento e gestão 

de cidades; preparar profissionais de dife-

rentes áreas e experiências para identificar 

desafios e oportunidades para as cidades, 

considerando diferentes cenários urbanos; 

referenciar os conceitos e conteúdos téc-

nicos às cidades grandes; discutir os con-

ceitos e o conteúdo técnico também no 

contexto de cidades médias e em desen-

volvimento.

Disciplinas: Direito Urbanístico; Economia 

Urbana; Gestão de Infraestruturas e Ser-

viços: Cidade Inteligente; Gestão Urbana: 

Estratégias e Técnicas; Governança Urba-

na; Habitação: Modos de Produção; Meio 

Ambiente I; Meio Ambiente II; Mobilidade 

e Logística; Planejamento Urbano; Projeto 

Urbano; Sociedades Contemporâneas; Co-

esão Social e Identidade Cultural

Público-alvo: profissionais com experiência 

em áreas ligadas à questão urbana – plane-

jamento, desenho urbano, arquitetura e ur-

banismo, transporte, habitação, uso e ocu-

pação do solo, economia e política – ou de 

outras áreas das ciências humanas e exatas

Período de realização: 23/2/2015 a 

23/2/2017

Carga horária: 420h

Vagas: 44

Período de inscrição: 13/10 a 2/12/2014
Contato: Centro de Apoio ao Aluno

Situação: aprovada

Especialização
QUALIDADE E PRODUTIVIDADE

Coordenador: Antonio Rafael Namur Mus-

cat

Vice-coordenador: Alberto Wunderler Ra-

mos

Forma: presencial

Objetivo: apresentar e aplicar o enfoque 

sistêmico da empresa como meio de defi-

nir e abordar os problemas da qualidade e 

da produtividade, bem como identificar as 

funções e interligações organizacionais a 

serem aperfeiçoadas; apresentar e discu-

tir as metodologias da área de qualidade 

e produtividade, visando ao aumento da 

competitividade da empresa; oferecer trei-

namento na utilização e na forma de sele-

cionar as técnicas mais adequadas em cada 

caso particular.

Disciplinas: Estatística; Estratégia em Ope-

rações; Garantia da Qualidade; Gestão 

da Qualidade e Produtividade; Gestão de 

Custos em Sistemas de Operações; Meto-

dologias para Melhoria da Produtividade; 

Motivação para Qualidade e Produtivida-

de; Qualidade e Produtividade no Proces-

so; Qualidade e Produtividade no Projeto 

I; Qualidade e Produtividade no Projeto II; 

Qualidade Total

Público-alvo: graduados em nível superior

Período de realização: 27/1/2015 a 

6/12/2016

Carga horária: 436h
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Vagas: 43

Período de inscrição: 22/9/2014 a 
18/1/2015
Contato: Secretaria de Cursos

Situação: solicitada

Especialização
TECNOLOGIA DE SOFTWARE – MBA-
USP

Coordenadora: Selma Shin Shimizu Melni-

koff

Vice-coordenador: Kechi Hirama

Forma: presencial

Objetivo: dotar os profissionais com conhe-

cimentos atuais para enfrentar os desafios 

inerentes às constantes transformações de 

recursos e técnicas da área de computação 

e informática, preparando-os para assumir 

responsabilidades tanto técnicas quanto 

gerenciais.

Disciplinas: Análise e Projeto Orientados a 

Objetos; Aplicações Corporativas; Arquite-

turas de Software; Conceitos de Projeto das 

Interfaces Homem-Computador; Engenha-

ria de Requisitos; Engenharia de Software; 

Gerência de Projetos de Desenvolvimento e 

Aquisição de Software; Infraestrutura Com-

putacional; Processos de Software; Projeto 

Integrado; Qualidade de Software; Sistema 

de Informação e Data Warehouse; Tecno-

logias de Implementação de Sistemas de  

Software; Validação de Sistemas de Softwa-

re

Público-alvo: profissionais com formação 

em nível superior que buscam uma forma-

ção consolidada no desenvolvimento de 

software que permita exercer a gerência de 

projetos de software de forma eficiente

Período de realização: 23/2/2015 a 

23/8/2017

Carga horária: 540h

Vagas: 40

Período de inscrição: 13/10 a 2/12/2014
Contato: Secretaria do PECE

Situação: aprovada

Aperfeiçoamento
INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA PARA 
ARMAZENAMENTO E REGULAÇÃO DE 
ÁGUA

Coordenador: Mario Thadeu Leme de Bar-

ros

Vice-coordenador: Renato Carlos Zambon

Forma: presencial

Objetivo: o aperfeiçoamento, treinamento 

e desenvolvimento profissional de enge-

nheiros e de outros profissionais técnicos 

graduados com interesses e atividades no 

campo da infraestrutura hidráulica. O cur-

so é principalmente voltado para as obras 

destinadas ao armazenamento e à regula-

ção de água, tais como reservatórios, barra-

gens e suas obras associadas, reconhecidas 

como sendo componentes infraestruturais 

de importância primordial.

Disciplinas: Barragens de Concreto: Aspec-

tos Gerais, de Planejamento, de Projeto, de 

Construção e de Operação; Barragens de 

Terra e Enrocamento: Aspectos Gerais, de 

Planejamento, de Projeto, de Construção e 

de Operação; Estruturas Hidráulicas Anexas 

às Barragens: Aspectos Gerais, de Plane-

jamento, de Projeto, de Construção e de 

Operação; Gestão de Cheias e Estiagens: 

Aspectos Gerais, de Planejamento, de Pro-

jeto e de Operação; Gestão dos Recursos 
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Hídricos e Gestão Ambiental: Aspectos 

Gerais, Conceituais e de Planejamento; Re-

servatórios e Barragens: Aspectos Gerais e 

Conceituais

Público-alvo: representantes do corpo 

discente e docente de universidades, en-

genheiros e outros profissionais de áreas 

técnicas correlatas em vários estágios da 

carreira, atuando em funções gerenciais

Período de realização: 2/3 a 28/9

Carga horária: 216h

Vagas: 40

Período de inscrição: 15/7/2014 a 
1/3/2015
Contato: Secretaria Acadêmica

Situação: solicitada

Atualização
EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS: A 
ENGENHARIA NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

Coordenador: Vitor Levy Castex Aly

Forma: presencial

Objetivo: propiciar ampla discussão da ma-

téria, focando a organização da atividade 

de engenharia, a necessidade de estudos e 

projetos prévios, a obtenção de estimativas 

orçamentárias e planos de negócios confi-

áveis, a realização de licitações para con-

secução de contratos administrativos con-

vencionais, de concessões, de permissões e 

de participações público-privadas e análise 

dos conceitos de fiscalização e regulação 

dos serviços públicos.

Disciplinas: Empreendimentos Públicos: A 

Engenharia na Administração Pública

Público-alvo: profissionais seniores exer-

cendo cargos de decisão no setor público 

ou privado, abrangendo arquitetos, enge-

nheiros, economistas, administradores e 

advogados

Período de realização: 19/3 a 21/5

Carga horária: 30h

Vagas: 40

Período de inscrição: 1/8/2014 a 1/3/2015
Contato: Secretaria Cursos Poli Integra

Situação: homologada

FACULDADE DE 
ARQUITETURA E URBANISMO

ATIVIDADES

Residência
PROJETO DE RESIDÊNCIA EM 
PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA

Coordenadora: Maria Cristina da Silva Leme

Vice-coordenadora: Maria Lucia Refinetti 

Rodrigues Martins

Forma: presencial

Objetivo: implementar a Residência em Pla-

nejamento e Gestão Urbana da Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da USP, visando 

ao aprofundamento do conhecimento es-

pecializado e da atuação social do arquiteto 

urbanista através de um conjunto de ativi-

dades práticas e teóricas academicamente 

supervisionadas. Representa o estímulo à 

formação de profissionais comprometidos 

com a formulação, revisão e fortalecimento 

de políticas públicas.

Disciplinas: Contratos e Gestão Pública; 

Gestão Local e Qualificação Urbana; O 

Estado e a Esfera Pública; Processos e Mé-

todos de Planejamento e Gestão Urbana; 
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Processos, Planos e Projetos Urbanísticos 

de São Paulo

Público-alvo: profissionais graduados no 

máximo há cinco anos em Arquitetura e 

Urbanismo; processo de seleção público. 

Bolsas com valor correspondente à bolsa 

de mestrado; seleção por curriculum, carta 

com justificativas e arguição

Período de realização: 1/3/2015 a 

31/3/2016

Carga horária: 1920h

Vagas: 35

Período de inscrição: 2 a 23/2
Contato: Cida

Situação: solicitada

FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS

CURSOS

Difusão
ESCOLA DE VERÃO: PESQUISA 
E INOVAÇÃO EM FÁRMACOS E 
MEDICAMENTOS

Coordenadora: Elizabeth Igne Ferreira

Forma: presencial

Objetivo: difundir a pesquisa realizada no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação 

em Fármaco e Medicamentos da FCF-USP; 

difundir conhecimentos teóricos relacio-

nados às linhas de pesquisa do programa; 

apresentar o programa e fornecer oportu-

nidades de ingresso no mesmo para estu-

dantes, farmacêuticos e profissionais afins; 

estimular a atividade profissional em pes-

quisa na área de Fármaco e Medicamentos; 

colaborar para o aperfeiçoamento profissio-

nal do corpo discente do programa.

Disciplinas: Escola de Verão: Pesquisa e 

Inovação em Fármaco e Medicamentos

Público-alvo: estudantes do último ano do 

curso de Farmácia,  profissionais farmacêu-

ticos e estudantes de áreas afins

Período de realização: 3 a 6/2

Carga horária: 30h

Vagas: 60

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
16/1/2015
Contato: David

Situação: homologada

FACULDADE DE EDUCAÇÃO

CURSOS

Especialização
ARTE-EDUCAÇÃO

Coordenadora: Rosa Iavelberg

Vice-coordenadora: Silvia Luzia Frateschi 

Trivelato

Forma: presencial

Objetivo: aproximar os arte-educadores das 

práticas sociais dos artistas, historiadores da 

arte, curadores, cenógrafos, figurinistas, crí-

ticos, entre outros profissionais da arte, por 

intermédio do conhecimento do sistema da 

arte e da educação. O objetivo primordial 

é aproximar o ensino e a aprendizagem em 

arte do diálogo com as culturas de diversos 

tempos e lugares, considerando a formação 

do arte-educador, professor de arte, como 

agente transformador dos contextos onde 

se realiza a educação na área.
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Disciplinas: Corpo, Currículo e Cultura; Do 

Projeto à Monografia; Educação Musical e 

Invenções Sonoras; Fundamentos do Ensi-

no de Arte; Momentos na História da Arte; 

Novas Mídias: Contextos e Linguagens; O 

Corpo Criativo: a Educação e a Dança Con-

temporânea; O Ensino de Arte em Espaços 

de Educação Não Formal: Museus, Institui-

ções Culturais e ONGs; O Gesto na Arte; 

Teatro na Educação Escolar; Teatro e Jogos 

Teatrais

Público-alvo: professores da rede pública

Período de realização: 7/3/2015 a 

26/11/2016

Carga horária: 400h

Vagas: 60

Período de inscrição: 12/1 a 19/2
Contato: Apoio Acadêmico

Situação: solicitada

Especialização
EDUCAÇÃO INFANTIL

Coordenadora: Mônica Appezzato Pinazza

Vice-coordenador: Marcos Garcia Neira

Forma: presencial

Objetivo: propiciar oportunidades de re-

flexões teórico-práticas sobre questões da 

infância e da educação infantil numa pers-

pectiva de formação permanente, contínua 

em serviço, considerando como importan-

tes referências os relatos de experiências de 

práticas trazidas pelos alunos.

Disciplinas: Brinquedos e Brincadeiras na 

Educação Infantil; Concepção de Infância e 

Fundamentos da Educação Infantil; Criança 

e Suas Vivências com as Quantidades e Di-

mensões; Crianças e Suas Experiências com 

os Fenômenos Naturais e Sociais; Cultura 

Corporal: Expressões pelo Movimento; De-

senvolvimento de Projetos; Educação Infan-

til e Políticas Públicas; Emergência de Histó-

rias e Processos de Letramento; Expressões 

Dramáticas e Teatro; Expressões Plásticas e 

Desenho; Expressões Rítmicas e Musicais; 

Propostas Pedagógicas para a Educação In-

fantil; Registros e Portfólios: Planejamento 

e Avaliação

Público-alvo: professores de educação in-

fantil do município de São Paulo

Período de realização: 2/2/2015 a 

29/2/2016

Carga horária: 410h

Vagas: 780

Período de inscrição: 5 a 19/1
Contato: Apoio Acadêmico

Situação: solicitada

FACULDADE DE FILOSOFIA, 
LETRAS E CIÊNCIAS 
HUMANAS

CURSOS

Difusão
CONVERSAÇÃO EM PORTUGUÊS 
LÍNGUA ESTRANGEIRA – NÍVEL A – 
CURSO DE FÉRIAS

Coordenadora: Beatriz Daruj Gil

Forma: presencial

Objetivo: possibilitar a prática de conversa-

ção no período de férias.

Disciplinas: Conversação em Português Lín-

gua Estrangeira – Nível A – Curso de Verão

Público-alvo: comunidade interna

Período de realização: 2/2 a 6/3
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Carga horária: 45h

Vagas: 15

Período de inscrição: 1 a 31/1
Contato: Eliane

Situação: homologada

Difusão
CONVERSAÇÃO EM PORTUGUÊS 
LÍNGUA ESTRANGEIRA – NÍVEL B – 
CURSO DE FÉRIAS

Coordenadora: Beatriz Daruj Gil

Forma: presencial

Objetivo: possibilitar a prática de conversa-

ção no período de férias.

Disciplinas: Conversação em Português Lín-

gua Estrangeira – Nível B – Curso de Férias

Público-alvo: comunidade interna

Período de realização: 2/2 a 6/3

Carga horária: 60h

Vagas: 15

Período de inscrição: 1 a 31/1
Contato: Eliane

Situação: solicitada

Difusão
CONVERSAÇÃO EM PORTUGUÊS 
LÍNGUA ESTRANGEIRA – NÍVEL C – 
CURSO DE FÉRIAS

Coordenadora: Beatriz Daruj Gil

Forma: presencial

Objetivo: possibilitar a prática de conversa-

ção no período de férias.

Disciplinas: Conversação em Português Lín-

gua Estrangeira – Nível C – Curso de Férias

Público-alvo: comunidade interna

Período de realização: 2/2 a 6/3

Carga horária: 60h

Vagas: 15

Período de inscrição: 1 a 31/1
Contato: Eliane

Situação: solicitada

Difusão
PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA EM 
PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA

Coordenadora: Beatriz Daruj Gil

Forma: presencial

Objetivo: orientar os participantes na pro-

dução de leitura e escrita de textos opina-

tivos curtos.

Disciplinas: Práticas de Leitura e Escrita em 

Português Língua Estrangeira

Público-alvo: estrangeiros com ensino su-

perior completo ou incompleto

Período de realização: 13 a 29/1

Carga horária: 18h

Vagas: 15

Período de inscrição: 7 a 10/1
Contato: Eliane

Situação: solicitada

Difusão
PRODUÇÃO ESCRITA EM FRANCÊS 
A DISTÂNCIA (MOODLE): TEXTOS 
ARGUMENTATIVOS

Coordenadora: Heloisa Brito de Albuquer-

que Costa

Forma: a distância

Objetivo: compreender e produzir textos 

argumentativos em língua francesa.

Disciplinas: Produção Escrita em Francês a 

Distância (Moodle): Textos Argumentativos

Público-alvo: alunos de graduação USP e 

Letras; alunos que estejam regularmente 

matriculados no curso de Letras/Francês-

-Português; interessados em geral com 
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conhecimento em francês

Período de realização: 27/4 a 29/6

Carga horária: 20h

Vagas: 25

Período de inscrição: 1/1 a 31/3
Contato: Eliane Vaz do Nascimento

Situação: homologada

FACULDADE DE MEDICINA 
VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

CURSOS

Difusão
PRÁTICA EM CLÍNICAS DE PEQUENOS 
ANIMAIS

Coordenadora: Carla Bargi Belli

Vice-coordenador: Fabio Celidonio Pogliani

Forma: presencial

Objetivo: proporcionar ao acadêmico trei-

namento prático nas especialidades de clí-

nica médica de pequenos animais nas áreas 

de cardiologia, nefrologia, urologia, onco-

logia, endocrinologia, gastrenterologia, 

neurologia, etc., permitindo ao acadêmico 

obter conhecimentos, desenvolver habili-

dades e práticas profissionais.

Disciplinas: Clínica Médica de Pequenos 

Animais

Público-alvo: acadêmicos de Medicina Ve-

terinária

Período de realização: 5/1 a 13/2

Carga horária: 120h

Vagas: 10

Período de inscrição: 24/11 a 3/12/2014
Contato: Carolina Alais Aroma

Situação: solicitada

Difusão
PRÁTICAS AMBULATORIAIS EM 
ANIMAIS RUMINANTES

Coordenadora: Carla Bargi Belli

Vice-coordenador: Fabio Celidonio Pogliani

Forma: presencial

Objetivo: aprendizado e aprimoramento de 

conhecimento com práticas em atendimen-

to e internação de animais ruminantes.

Disciplinas: Práticas Ambulatoriais em Ani-

mais Ruminantes

Público-alvo: acadêmicos de Medicina Ve-

terinária

Período de realização: 1 a 31/1

Carga horária: 80h

Vagas: 8
Período de inscrição: 1 a 18/12/2014
Contato: Carolina Alais Aroma

Situação: solicitada

Difusão
PRÁTICAS AMBULATORIAIS EM 
ANIMAIS RUMINANTES

Coordenadora: Carla Bargi Belli

Vice-coordenador: Fabio Celidonio Pogliani

Forma: presencial

Objetivo: aprendizado e aprimoramento de 

conhecimento com práticas em atendimen-

to e internação de animais ruminantes.

Disciplinas: Práticas Ambulatoriais em Ani-

mais Ruminantes

Público-alvo: acadêmicos de Medicina Ve-

terinária

Período de realização: 1 a 28/2

Carga horária: 80h

Vagas: 8
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Período de inscrição: 1 a 31/1
Contato: Carolina Alais Aroma

Situação: solicitada

Difusão
PRÁTICAS AMBULATORIAIS EM 
ANIMAIS RUMINANTES

Coordenadora: Carla Bargi Belli

Vice-coordenador: Fabio Celidonio Poglia-

ni

Forma: presencial

Objetivo: aprendizado e aprimoramento de 

conhecimento com práticas em atendimen-

to e internação de animais ruminantes.

Disciplinas: Práticas Ambulatoriais em Ani-

mais Ruminantes

Público-alvo: acadêmicos de Medicina Ve-

terinária

Período de realização: 1 a 31/3

Carga horária: 80h

Vagas: 8
Período de inscrição: 1 a 28/2
Contato: Carolina Alais Aroma

Situação: solicitada

Difusão
PRÁTICAS AMBULATORIAIS EM 
ANIMAIS RUMINANTES

Coordenadora: Carla Bargi Belli

Vice-coordenador: Fabio Celidonio Poglia-

ni

Forma: presencial

Objetivo: aprendizado e aprimoramento de 

conhecimento com práticas em atendimen-

to e internação de animais ruminantes.

Disciplinas: Práticas Ambulatoriais em Ani-

mais Ruminantes

Público-alvo: acadêmicos de Medicina 

Veterinária

Período de realização: 1 a 31/5

Carga horária: 80h

Vagas: 8
Período de inscrição: 1 a 30/4
Contato: Carolina Alais Aroma

Situação: solicitada

Difusão
PRÁTICAS AMBULATORIAIS EM 
ANIMAIS RUMINANTES

Coordenadora: Carla Bargi Belli

Vice-coordenador: Fabio Celidonio Poglia-

ni

Forma: presencial

Objetivo: aprendizado e aprimoramento de 

conhecimento com práticas em atendimen-

to e internação de animais ruminantes.

Disciplinas: Práticas Ambulatoriais em Ani-

mais Ruminantes

Público-alvo: acadêmicos de Medicina Ve-

terinária

Período de realização: 1 a 30/6

Carga horária: 80h

Vagas: 8
Período de inscrição: 1 a 31/5
Contato: Carolina Alais Aroma

Situação: solicitada

Difusão
PRÁTICAS AMBULATORIAIS EM 
ANIMAIS RUMINANTES

Coordenadora: Carla Bargi Belli

Vice-coordenador: Fabio Celidonio Poglia-

ni

Forma: presencial

Objetivo: aprendizado e aprimoramen-

to de conhecimento com práticas em 
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atendimento e internação de animais rumi-

nantes.

Disciplinas: Práticas Ambulatoriais em Ani-

mais Ruminantes

Público-alvo: acadêmicos de Medicina Ve-

terinária

Período de realização: 1 a 31/7

Carga horária: 80h

Vagas: 8
Período de inscrição: 1 a 30/6
Contato: Carolina Alais Aroma

Situação: solicitada

Difusão
PRÁTICAS AMBULATORIAIS EM 
ANIMAIS RUMINANTES

Coordenadora: Carla Bargi Belli

Vice-coordenador: Fabio Celidonio Poglia-

ni

Forma: presencial

Objetivo: aprendizado e aprimoramento de 

conhecimento com práticas em atendimen-

to e internação de animais ruminantes.

Disciplinas: Práticas Ambulatoriais em Ani-

mais Ruminantes

Público-alvo: acadêmicos de Medicina Ve-

terinária

Período de realização: 5/1 a 15/2

Carga horária: 80h

Vagas: 8
Período de inscrição: 24/11 a 3/12/2014
Contato: Carolina Alais Aroma

Situação: solicitada

Difusão
PRÁTICAS AMBULATORIAIS EM 
EQUINOS

Coordenadora: Carla Bargi Belli

Vice-coordenador: Fabio Celidonio Pogliani

Forma: presencial

Objetivo: aprendizado de técnicas de aten-

dimento e tratamento de equinos.

Disciplinas: Práticas Ambulatoriais em Equi-

nos

Público-alvo: acadêmicos de Medicina Ve-

terinária

Período de realização: 1 a 31/1

Carga horária: 80h

Vagas: 4
Período de inscrição: 1 a 31/12/2014
Contato: Carolina Alais Aroma

Situação: solicitada

Difusão
PRÁTICAS AMBULATORIAIS EM 
EQUINOS

Coordenadora: Carla Bargi Belli

Vice-coordenador: Fabio Celidonio Pogliani

Forma: presencial

Objetivo: aprendizado de técnicas de aten-

dimento e tratamento de equinos.

Disciplinas: Práticas Ambulatoriais em Equi-

nos

Público-alvo: acadêmicos de Medicina Ve-

terinária

Período de realização: 1 a 28/2

Carga horária: 80h

Vagas: 4
Período de inscrição: 1 a 31/1
Contato: Carolina Alais Aroma

Situação: solicitada
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Difusão
PRÁTICAS AMBULATORIAIS EM 
EQUINOS

Coordenadora: Carla Bargi Belli

Vice-coordenador: Fabio Celidonio Pogliani

Forma: presencial

Objetivo: aprendizado de técnicas de aten-

dimento e tratamento de equinos.

Disciplinas: Práticas Ambulatoriais em Equi-

nos

Público-alvo: acadêmicos de Medicina Ve-

terinária

Período de realização: 1 a 31/3

Vagas: 4
Período de inscrição: 1 a 28/2
Contato: Carolina Alais Aroma

Situação: solicitada

Difusão
PRÁTICAS AMBULATORIAIS EM 
EQUINOS

Coordenadora: Carla Bargi Belli

Vice-coordenador: Fabio Celidonio Pogliani

Forma: presencial

Objetivo: aprendizado de técnicas de aten-

dimento e tratamento de equinos.

Disciplinas: Práticas Ambulatoriais em Equi-

nos

Público-alvo: acadêmicos de Medicina Ve-

terinária

Período de realização: 1 a 30/4

Carga horária: 80h

Vagas: 4
Período de inscrição: 1 a 31/3
Contato: Carolina Alais Aroma

Situação: solicitada

Difusão
PRÁTICAS AMBULATORIAIS EM 
EQUINOS

Coordenadora: Carla Bargi Belli

Vice-coordenador: Fabio Celidonio Pogliani

Forma: presencial

Objetivo: aprendizado de técnicas de aten-

dimento e tratamento de equinos.

Disciplinas: Práticas Ambulatoriais em Equi-

nos

Público-alvo: acadêmicos de Medicina Ve-

terinária

Período de realização: 1 a 31/5

Carga horária: 80h

Vagas: 4
Período de inscrição: 1 a 30/4
Contato: Carolina Alais Aroma

Situação: solicitada

Difusão
PRÁTICAS AMBULATORIAIS EM 
EQUINOS

Coordenadora: Carla Bargi Belli

Vice-coordenador: Fabio Celidonio Pogliani

Forma: presencial

Objetivo: aprendizado de técnicas de aten-

dimento e tratamento de equinos.

Disciplinas: Práticas Ambulatoriais em Equi-

nos

Público-alvo: acadêmicos de Medicina Ve-

terinária

Período de realização: 1 a 30/6

Carga horária: 80h

Vagas: 4
Período de inscrição: 1 a 31/5
Contato: Carolina Alais Aroma

Situação: solicitada
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Difusão
PRÁTICAS AMBULATORIAIS EM 
EQUINOS

Coordenadora: Carla Bargi Belli

Vice-coordenador: Fabio Celidonio Pogliani

Forma: presencial

Objetivo: aprendizado de técnicas de aten-

dimento e tratamento de equinos.

Disciplinas: Práticas Ambulatoriais em Equi-

nos

Público-alvo: acadêmicos de Medicina Ve-

terinária

Período de realização: 1 a 31/7

Carga horária: 80h

Vagas: 4
Período de inscrição: 1 a 30/6
Contato: Carolina Alais Aroma

Situação: solicitada

Difusão
PRÁTICAS AMBULATORIAIS EM 
EQUINOS

Coordenadora: Carla Bargi Belli

Vice-coordenador: Fabio Celidonio Pogliani

Forma: presencial

Objetivo: aprendizado de técnicas de aten-

dimento e tratamento de equinos.

Disciplinas: Práticas Ambulatoriais em Equi-

nos

Público-alvo: acadêmicos de Medicina Ve-

terinária

Período de realização: 5/1 a 15/2

Carga horária: 80h

Vagas: 4
Período de inscrição: 24/11 a 3/12/2014
Contato: Carolina Alais Aroma

Situação: solicitada

Difusão
SERVIÇO DE CARDIOLOGIA

Coordenadora: Carla Bargi Belli

Vice-coordenador: Fabio Celidonio Pogliani

Forma: presencial

Objetivo: proporcionar aos acadêmicos 

atividades práticas junto aos animais aten-

didos nos serviços de Clínica Médica e de 

Pronto Atendimento Médico de Pequenos 

Animais, o que permitirá ao estudante a 

monitoração da evolução do quadro clíni-

co, bem como acompanhar os cuidados em 

relação ao paciente durante o tratamento 

nosocomial, o que permitirá desenvolver as 

habilidades práticas.

Disciplinas: Cardiologia

Público-alvo: acadêmicos de Medicina Ve-

terinária

Período de realização: 21/1 a 13/2

Carga horária: 144h

Vagas: 2
Período de inscrição: 24/11 a 3/12/2014
Contato: Carolina Alais Aroma

Situação: solicitada

Difusão
SERVIÇO DE DERMATOLOGIA

Coordenadora: Carla Bargi Belli

Vice-coordenador: Fabio Celidonio Pogliani

Forma: presencial

Objetivo: proporcionar aos acadêmicos 

atividades práticas junto aos animais aten-

didos nos serviços de Clínica Médica e de 

Pronto Atendimento Médico de Pequenos 

Animais, o que permitirá ao estudante a 

monitoração da evolução do quadro clíni-

co, bem como acompanhar os cuidados em 

relação ao paciente durante o tratamento 
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nosocomial, o que permitirá desenvolver as 

habilidades práticas.

Disciplinas: Disciplina de Prática Profissio-

nalizante em Dermatologia

Público-alvo: acadêmicos de Medicina Ve-

terinária

Período de realização: 21/1 a 13/2/2015

Carga horária: 90h

Vagas: 2
Período de inscrição: 24/11 a 3/12/2014
Contato: Carolina Alais Aroma

Situação: solicitada

Difusão
SERVIÇO DE LABORATÓRIO CLÍNICO

Coordenadora: Carla Bargi Belli

Vice-coordenador: Fabio Celidonio Pogliani

Forma: presencial

Objetivo: treinamento prático de técnicas 

laboratoriais diversas (hematologia, bioquí-

mica, citologia).

Disciplinas: Serviço de Laboratório Clínico 

para Difusão

Público-alvo: acadêmicos de Medicina Ve-

terinária

Período de realização: 5/1 a 13/2

Carga horária: 240h

Vagas: 2
Período de inscrição: 24/11 a 3/12/2014
Contato: Carolina Alais Aroma

Situação: solicitada

ATIVIDADES

Prática Profissionalizante
CLÍNICA DE BOVINOS E PEQUENOS 
RUMINANTES

Coordenadora: Carla Bargi Belli

Vice-coordenador: Fabio Celidonio Pogliani

Forma: presencial

Objetivo: acompanhar o atendimento e in-

ternação de animais ruminantes.

Disciplinas: Clínica de Bovinos e Pequenos 

Ruminantes

Público-alvo: médicos veterinários

Período de realização: 1/1 a 31/7

Carga horária: 160h

Vagas: 12

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
30/6/2015
Contato: Carolina Alais Aroma

Situação: solicitada

Prática Profissionalizante
CLÍNICA MÉDICA DE EQUINOS

Coordenadora: Carla Bargi Belli

Vice-coordenador: Fabio Celidonio Pogliani

Forma: presencial

Objetivo: treinamento supervisionado em 

serviço; lapidação de conhecimentos pré-

vios; acompanhamento de novos protoco-

los de diagnósticos e terapia.

Disciplinas: Disciplina de Serviço de Clínica 

Médica de Equinos

Público-alvo: médicos veterinários

Período de realização: 1/1 a 31/7

Carga horária: 160h

Vagas: 12

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
30/6/2015
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Contato: Carolina Alais Aroma

Situação: solicitada

Prática Profissionalizante
LABORATÓRIO CLÍNICO VETERINÁRIO

Coordenadora: Carla Bargi Belli

Vice-coordenador: Fabio Celidonio Pogliani

Forma: presencial

Objetivo: treinamento prático de técnicas 

laboratoriais diversas (hematologia, bioquí-

mica, citologia).

Disciplinas: Serviço Laboratório Clínico

Público-alvo: médicos veterinários

Período de realização: 1/1 a 31/7

Carga horária: 160h

Vagas: 12

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
30/6/2015
Contato: Carolina Alais Aroma

Situação: solicitada

FACULDADE DE 
ODONTOLOGIA  
   
CURSOS  
   
Difusão
CURSO DE VERÃO EM 
ESTOMATOLOGIA CLÍNICA

Coordenadora: Camila de Barros Gallo

Vice-coordenador: Norberto Nobuo Su-

gaya

Forma: presencial

Objetivo: aprofundar os conhecimentos 

dos graduandos em Odontologia na área 

de atuação da Estomatologia; difundir 

as pesquisas realizadas no Programa de 

Pós-Graduação em Diagnóstico Bucal; esti-

mular os alunos para a prática profissional e 

acadêmica com visão crítica no âmbito da 

área de Estomatologia. 

Disciplinas: Clínico-Laboratorial em Esto-

matologia Clínica 

Público-alvo: alunos de graduação em 

Odontologia

Período de realização: 12 a 28/1

Carga horária: 30h

Vagas: 25

Período de inscrição: 10/11 a 15/12/2014
Contato: Iracema Mascarenhas Pires

Situação: solicitada

   

Difusão
ENXERTO ÓSSEO ALVEOLAR 
NO PROCESSO REABILITADOR 
DO PACIENTE COM FISSURA 
LABIOPALATINA – PARTE 3

Coordenadora: Marcia André

Vice-coordenador: Reinaldo Brito e Dias

Forma: presencial

Objetivo: difundir a inclusão do enxerto 

ósseo alveolar no protocolo da reabilitação 

das FLP.

Disciplinas: Enxerto Ósseo Alveolar no Pro-

cesso Reabilitador do Paciente com Fissura 

Labiopalatina 

Público-alvo: profissionais da área da saúde

Período de realização: 2/3 a 30/6

Carga horária: 60h

Vagas: 30

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
6/2/2015
Contato: Belira

Situação: solicitada
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Difusão
OTIMIZAÇÃO DE FASES 
LABORATORIAIS NA CONFECÇÃO DE 
PRÓTESE BUCOMAXILOFACIAL

Coordenador: Reinaldo Brito e Dias

Vice-coordenadora: Neide Pena Coto

Forma: presencial

Objetivo: oferecer aos profissionais envolvi-

dos conhecimento necessário para a perfei-

ta execução dos passos laboratoriais para 

confecção das mais variadas próteses, dis-

positivos e aparelhos pertinentes à prótese 

bucomaxilofacial, otimizando o processo de 

confecção das mesmas.

Disciplinas: Otimização de Fases Laborato-

riais na Confecção de Prótese Bucomaxilo-

facial

Público-alvo: técnicos em prótese dental

Período de realização: 2/3 a 30/6

Carga horária: 60h

Vagas: 10

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
6/2/2015
Contato: Édison

Situação: solicitada
   
ATIVIDADES  
  
Programa de Atualização
ABORDAGEM RADIOLÓGICA DE 
PACIENTES COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS

Coordenadora: Marlene Fenyo Soeiro de 

Matos Pereira

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver as habilidades na 

execução das técnicas intra e extraorais 

e interpretar as imagens dos padrões de 

normalidade e alterações que podem ocor-

rer no complexo bucomaxilofacial. 

Disciplinas: Radiologia (Clínico-Laborato-

rial) 

Público-alvo: graduados em Odontologia

Período de realização: 26/2 a 4/12

Carga horária: 180h

Vagas: 10

Período de inscrição: 29/10 a 1/12/2014
Contato: Cida

Situação: solicitada
  
Programa de Atualização
BIOÉTICA – DIDÁTICO

Coordenador: Dalton Luiz de Paula Ramos

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver as habilidades para 

o ensino da bioética por meio do acompa-

nhamento das atividades didáticas realiza-

das na disciplina Bioética e no exercício da 

apresentação de seminários didáticos.

Disciplina: Bioética 

Público-alvo: alunos aprovados na iniciação 

científica ou possuir título de mestre em 

Deontologia e Odontologia Legal ou Ciên-

cias Odontológicas – área de Odontologia 

Social – ou, ainda, possuir título de doutor 

ou ter conhecimento comprovado na área 

de Bioética

Período de realização: 2/3 a 25/6

Carga horária: 120h

Vagas: 6
Período de inscrição: 2 a 27/2
Contato: Dalton Luiz de Paula Ramos

Situação: solicitada
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Programa de Atualização
BIOÉTICA – OUVINTE

Coordenador: Dalton Luiz de Paula Ramos

Forma: presencial

Objetivo: apresentar ao interessado os 

temas da reflexão bioética por meio do 

acompanhamento das atividades didáticas 

realizadas na disciplina Bioética.

Disciplinas: Bioética 

Público-alvo: profissionais de nível superior

Período de realização: 2/3 a 25/6

Carga horária: 60h

Vagas: 6
Período de inscrição: 2/3 a 25/6
Contato: Dalton Luiz de Paula Ramos

Situação: homologada

  

Programa de Atualização
CENTRO DE PESQUISA E 
ATENDIMENTO DE TRAUMATISMO EM 
DENTES DECÍDUOS DA DISCIPLINA DE 
ODONTOPEDIATRIA DA FO-USP

Coordenadora: Marcia Turolla Wanderley

Forma: presencial

Objetivo: o conhecimento em relação ao 

trauma em dentes decíduos ainda é base-

ado em experiências clínicas e de trabalhos 

de pesquisa relacionados com trauma em 

dentes permanentes, existindo poucos es-

tudos científicos para a área específica de 

dentes decíduos. Além disso, podemos 

ter alterações no germe do permanente 

que está se formando durante o trauma no 

dente decíduo. Portanto, há necessidade 

de maiores conhecimentos e pesquisa na 

área de traumatismos em dentes decíduos 

e suas repercussões, propiciando a criação 

de um grupo de estudos e atendimento de 

referência, com capacitação de profissio-

nais e desenvolvimento de pesquisas.

Disciplinas: Traumatismo em Dentes Decí-

duos 2015 

Público-alvo: cirurgiões-dentistas

Período de realização: 3/3 a 2/7

Carga horária: 64h

Vagas: 20

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
5/3/2015
Contato: Secretaria da Disciplina de Odon-

topediatria (Júlio)

Situação: homologada

  

Programa de Atualização
CIRURGIA BUCODENTOALVEOLAR

Coordenadora: Maria da Graça Naclério 

Homem

Vice-coordenadora: Maria Cristina Zindel 

Deboni

Forma: presencial

Objetivo: a disciplina de Cirurgia Odonto-

lógica e Bucomaxilofacial do Departamen-

to de Cirurgia, Prótese e Traumatologia 

Maxilofaciais da Faculdade de Odontologia 

da Universidade de São Paulo se propõe à 

formação profissional em âmbito ambulato-

rial. Os conhecimentos cognoscitivos e psi-

comotores da terapêutica cirúrgico-odon-

tológica elencados no conteúdo do curso 

são premissas na formação do cirurgião-

-dentista nesta especialidade e pretendem 

propiciar-lhe a aplicação dos conhecimen-

tos inerentes a esses temas através de inú-

meras participações em atividades práticas 

nos ambulatórios da disciplina.

Disciplinas: Cirurgia 

Público-alvo: graduados em Odontologia
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Período de realização: 2/3 a 30/6

Carga horária: 270h

Vagas: 30

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
6/3/2015
Contato: Roseli

Situação: solicitada
  
Programa de Atualização
CLÍNICA AMPLIADA DE PROMOÇÃO 
DA SAÚDE – DIDÁTICO

Coordenadora: Maria Ercília de Araújo

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver junto ao aluno a for-

mação de uma mentalidade na prática as-

sistencial pautada nos princípios da cidada-

nia, no reconhecimento da autonomia dos 

usuários, na interação com a população e 

com a equipe de saúde, na busca de solu-

ções para os problemas identificados e no 

envolvimento com os resultados da assis-

tência; propiciar ao aluno reconhecer a his-

tória social da doença e o Programa de Saú-

de da Família (PSF) como modalidade de 

assistência à saúde; propiciar a ampliação 

dos cenários de ensino-aprendizagem e da 

duração da prática educacional na rede de 

serviços básicos de saúde; promover o de-

senvolvimento de habilidades e padrões de 

comportamento voltados para a o envolvi-

mento com os problemas de saúde da co-

munidade nos planos individual e coletivo 

e na relação profissional/usuário baseada 

na alteridade e na responsabilidade social; 

deslocar o eixo central do ensino da ideia 

exclusiva da doença, incorporando a noção 

integralizadora do processo saúde/doença 

e da promoção da saúde com ênfase na 

atenção básica; favorecer a adoção de me-

todologias pedagógicas ativas e centradas 

nos estudantes, visando prepará-los para a 

autoeducação permanente num mundo de 

constante renovação da ciência; estimular o 

aluno a ter uma visão crítica da realidade, 

que perceba a importância social de ser 

um profissional da saúde e, portanto, capaz 

de tomar decisões que transformem a rea-

lidade para o benefício da população. Es-

tabelecer, de forma sistemática e autossus-

tentável, protocolos de cooperação entre a 

FO-USP, as Secretarias Municipais de Saúde 

do entorno da Universidade, através dos 

gestores municipais do SUS, a Secretaria de 

Estado da Saúde de São Paulo, o Ministério 

da Saúde e o Ministério da Educação.

Disciplinas: Clínica Ampliada de Promoção 

da Saúde 

Público-alvo: profissionais da área da saúde

Período de realização: 4/3 a 18/11

Carga horária: 120h

Vagas: 2
Período de inscrição: 2 a 27/2
Contato: Maria Ercília de Araújo

Situação: solicitada
  
Programa de Atualização
CLÍNICA AMPLIADA DE PROMOÇÃO 
DA SAÚDE – OUVINTE

Coordenadora: Maria Ercília de Araújo

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver junto ao aluno a 

formação de uma mentalidade na prática 

assistencial pautada nos princípios da ci-

dadania, no reconhecimento da autonomia 

dos usuários, na interação com a popula-

ção e com a equipe de saúde, na busca de 
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soluções para os problemas identificados e 

no envolvimento com os resultados da as-

sistência; propiciar ao aluno reconhecer a 

história social da doença e o Programa de 

Saúde da Família (PSF) como modalidade 

de assistência à saúde; propiciar a amplia-

ção dos cenários de ensino-aprendizagem e 

da duração da prática educacional na rede 

de serviços básicos de saúde; promover o 

desenvolvimento de habilidades e padrões 

de comportamento voltados para o envolvi-

mento com os problemas de saúde da co-

munidade nos planos individual e coletivo 

e na relação profissional/usuário baseada 

na alteridade e na responsabilidade social; 

deslocar o eixo central do ensino da ideia 

exclusiva da doença, incorporando a noção 

integralizadora do processo saúde/doença 

e da promoção da saúde, com ênfase na 

atenção básica; favorecer a adoção de me-

todologias pedagógicas ativas e centradas 

nos estudantes, visando prepará-los para a 

autoeducação permanente num mundo de 

constante renovação da ciência; estimular o 

aluno a ter uma visão crítica da realidade, 

que perceba a importância social de ser 

um profissional da saúde e, portanto, capaz 

de tomar decisões que transformem a rea-

lidade para o benefício da população. Es-

tabelecer, de forma sistemática e autossus-

tentável, protocolos de cooperação entre a 

FO-USP, as Secretarias Municipais de Saúde 

do entorno da Universidade, através dos 

gestores municipais do SUS, a Secretaria de 

Estado da Saúde de São Paulo, o Ministério 

da Saúde e o Ministério da Educação.

Disciplinas: Clínica Ampliada de Promoção 

da Saúde 

Público-alvo: profissionais da área da saúde

Período de realização: 4/3 a 24/6

Carga horária: 60h

Vagas: 2
Período de inscrição: 2 a 27/2
Contato: Maria Ercília de Araújo

Situação: solicitada

  

Programa de Atualização
CLÍNICA, PESQUISA E EXTENSÃO DO 
CENTRO DE EXCELÊNCIA EM PRÓTESE 
E IMPLANTE – CEPI

Coordenadora: Dalva Cruz Lagana

Vice-coordenador: Newton Sesma

Forma: presencial

Objetivo: visa à formação e aprimoramento 

técnico-científico, desenvolvendo habilida-

des e competências no campo da reabilita-

ção oral. 

Disciplinas: Clínica, Pesquisa e Extensão do 

Centro de Excelência em Prótese e Implan-

te – CEPI

Público-alvo: professores, cirurgiões-den-

tistas, especialistas, clínicos gerais e pós- 

-graduandos

Período de realização: 2/2 a 10/12

Carga horária: 180h

Vagas: 10

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
30/1/2015
Contato: Marlete

Situação: solicitada

  



| 55 

Programa de Atualização
CLÍNICO-LABORATORIAL EM 
RADIOLOGIA

Coordenadora: Marlene Fenyo Soeiro de 

Matos Pereira

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver as habilidades na 

execução das técnicas intra e extraorais e 

interpretar as imagens dos padrões de nor-

malidade e alterações que podem ocorrer 

no complexo bucomaxilofacial. 

Disciplinas: Radiologia (Clínico-Laborato-

rial) 

Público-alvo: graduados em Odontologia

Período de realização: 26/2 a 4/12

Carga horária: 180h

Vagas: 10

Período de inscrição: 29/10 a 1/12/2014
Contato: Cida

Situação: solicitada

  

Programa de Atualização
DEONTOLOGIA – DIDÁTICO

Coordenador: Rogério Nogueira de Olivei-

ra

Forma: presencial

Objetivo: a disciplina de Deontologia ob-

jetiva capacitar o cirurgião-dentista a de-

sempenhar o seu papel profissional sob um 

duplo aspecto: ético e legal. Para atender 

a esse objetivo, o corpo discente recebe 

informações teóricas sobre o conteúdo 

do Código de Ética Odontológica e da 

legislação que incide sobre o exercício da 

odontologia, aprofundando o seu conhe-

cimento em aulas práticas com peque-

nos grupos, para possibilitar a formação 

de uma visão crítica acerca dos contextos 

socioeconômicos, cultural, ético e legal em 

que irão desempenhar suas atividades.

Disciplinas: Deontologia 

Público-alvo: graduados em Odontologia

Período de realização: 6/2 a 18/11

Carga horária: 120h

Vagas: 4
Período de inscrição: 5 a 30/1
Contato: Rogério Nogueira de Oliveira

Situação: solicitada

  

Programa de Atualização
DEONTOLOGIA – OUVINTE

Coordenador: Rogério Nogueira de Olivei-

ra

Forma: presencial

Objetivo: a disciplina de Deontologia ob-

jetiva capacitar o cirurgião-dentista a de-

sempenhar o seu papel profissional sob um 

duplo aspecto: ético e legal. Para atender 

a esse objetivo, o corpo discente recebe 

informações teóricas sobre o conteúdo do 

Código de Ética Odontológica e da legis-

lação que incide sobre o exercício da odon-

tologia, aprofundando o seu conhecimento 

em aulas práticas com pequenos grupos, 

para possibilitar a formação de uma visão 

crítica acerca dos contextos socioeconômi-

cos, cultural, ético e legal em que irão de-

sempenhar suas atividades.

Disciplinas: Deontologia 

Público-alvo: graduados em Odontologia

Período de realização: 6/2 a 29/5/2015

Carga horária: 60h

Vagas: 5
Período de inscrição: 5 a 30/1
Contato: Rogério Nogueira de Oliveira

Situação: solicitada
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Programa de Atualização
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 
DAS DISFUNÇÕES 
TEMPOROMANDIBULARES

Coordenador: Ivo Contin

Vice-coordenador: Claudio Luiz Sendyk

Forma: presencial

Objetivo: dar embasamento teórico e prá-

tico com atendimento a pacientes portado-

res de disfunções temporomandibulares. 

O programa dará ênfase ao exame clínico 

e complementar, ao diagnóstico e ao trata-

mento da DTM.

Disciplinas: Diagnóstico e Tratamento das 

Disfunções Temporomandibulares 

Público-alvo: cirurgiões-dentistas

Período de realização: 2/2 a 10/12

Carga horária: 150h

Vagas: 10

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
30/1/2015
Contato: Marlete

Situação: solicitada

  

Programa de Atualização
DIAGNÓSTICO EM DOR OROFACIAL – 
ESTOMATOLOGIA CLÍNICA

Coordenadora: Andréa Lusvarghi Witzel

Vice-coordenador: Celso Augusto Lemos 

Júnior

Forma: presencial

Objetivo: capacitar os profissionais da área 

de saúde no diagnóstico e manejo dos pa-

cientes portadores de dor orofacial.

Disciplinas: Diagnóstico Diferencial da Dor 

Orofacial 

Público-alvo: profissionais da área de saúde

Período de realização: 2/2 a 30/6

Carga horária: 90h

Vagas: 15

Período de inscrição: 10/11/2014 a 
30/1/2015
Contato: Iracema (Nina)

Situação: solicitada

  

Programa de Atualização
DIDÁTICA EM CLÍNICA, PESQUISA 
E EXTENSÃO DO CENTRO DE 
EXCELÊNCIA EM PRÓTESE E IMPLANTE 
– CEPI

Coordenadora: Dalva Cruz Lagana

Vice-coordenador: Newton Sesma

Forma: presencial

Objetivo: visa à formação e aprimoramento 

técnico-científico, desenvolvendo habilida-

des e competências no campo da reabilita-

ção oral. 

Disciplinas: Programa de Atualização Di-

dática em Clínica, Pesquisa e Extensão do 

Centro de Excelência em Prótese e Implan-

te – CEPI 

Público-alvo: professores, cirurgiões-den-

tistas especialistas, clínicos gerais e pós-

-graduandos

Período de realização: 2/2 a 10/12

Carga horária: 180h

Vagas: 30

Período de inscrição: 1/12/2014 a 

30/1/2015
Contato: Marlete

Situação: solicitada
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Programa de Atualização
DIDÁTICA EM DENTÍSTICA CLÍNICA 
DIRETA

Coordenadora: Maria Angela Pita Sobral

Forma: presencial

Objetivo: visa ao aperfeiçoamento didáti-

co para o desenvolvimento de atividades 

docentes e desenvolvimento de pesquisas 

junto à disciplina de Dentística Clínica Di-

reta.

Disciplinas: Dentística Clínica Direta 

Público-alvo: cirurgiões-dentistas ou gradu-

ados em áreas afins

Período de realização: 4/2 a 29/5

Carga horária: 120h

Vagas: 10

Período de inscrição: 5 a 30/1
Contato: Secretaria do Departamento de 

Dentística

Situação: solicitada
  
Programa de Atualização
DIDÁTICA EM DENTÍSTICA CLÍNICA 
INDIRETA

Coordenador: Antonio Alberto de Cara

Forma: presencial

Objetivo: visa ao aperfeiçoamento didáti-

co para o desenvolvimento de atividades 

docentes e desenvolvimento de pesquisas 

junto à disciplina de Dentística Clínica Indi-

reta.

Disciplinas: Dentística Clínica Indireta 

Público-alvo: cirurgiões-dentistas e gradua-

dos em áreas afins

Período de realização: 3/2 a 2/6

Carga horária: 120h

Vagas: 10

Período de inscrição: 5 a 30/1

Contato: Secretaria do Departamento de 

Dentística

Situação: solicitada
  
Programa de Atualização
DIDÁTICA EM DENTÍSTICA 
OPERATÓRIA DIRETA

Coordenadora: Miriam Lacalle Turbino

Forma: presencial

Objetivo: visa ao aperfeiçoamento didáti-

co para o desenvolvimento de atividades 

docentes e desenvolvimento de pesquisas 

junto à disciplina de Dentística Operatória 

Direta.

Disciplinas: Dentística Operatória Dire-

ta 

Público-alvo: cirurgiões-dentistas e gradua-

dos em áreas afins

Período de realização: 4/2 a 15/7

Carga horária: 120h

Vagas: 10

Período de inscrição: 5 a 30/1
Contato: Secretaria do Departamento de 

Dentística

Situação: solicitada
  
Programa de Atualização
DIDÁTICA EM DENTÍSTICA 
OPERATÓRIA INDIRETA

Coordenadora: Margareth Oda

Forma: presencial

Objetivo: visa ao aperfeiçoamento didáti-

co para o desenvolvimento de atividades 

docentes e desenvolvimento de pesquisas 

junto à disciplina de Dentística Operatória 

Indireta.

Disciplinas: Dentística Operatória Indire-

ta 
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Público-alvo: cirurgiões-dentistas e gradua-

dos em áreas afins

Período de realização: 4/2 a 27/5

Carga horária: 120h

Vagas: 10

Período de inscrição: 5 a 30/1
Contato: Secretaria do Departamento de 

Dentística

Situação: solicitada
  
Programa de Atualização
DIDÁTICA EM ENDODONTIA

Coordenador: Celso Luiz Caldeira

Forma: presencial

Objetivo: visa ao aperfeiçoamento didáti-

co para o desenvolvimento de atividades 

docentes e desenvolvimento de pesquisas 

junto à disciplina de Endodontia. 

Disciplinas: Endodontia 

Público-alvo: cirurgiões-dentistas e gradua-

dos em áreas afins

Período de realização: 2/2 a 17/11

Carga horária: 240h

Vagas: 15

Período de inscrição: 5 a 30/1
Contato: Secretaria do Departamento de 

Dentística

Situação: solicitada
  
Programa de Atualização
DIDÁTICA EM ENDODONTIA

Coordenador: Manoel Eduardo de Lima 

Machado

Forma: presencial

Objetivo: visa ao aperfeiçoamento didáti-

co para o desenvolvimento de atividades 

docentes e desenvolvimento de pesquisas 

junto à disciplina de Endodontia.

Disciplinas: Endodontia 

Público-alvo: cirurgiões-dentistas e gradua-

dos em áreas afins

Período de realização: 5/2 a 16/12

Carga horária: 240h

Vagas: 15

Período de inscrição: 5 a 30/1
Contato: Secretaria do Departamento de 

Dentística

Situação: solicitada
  
Programa de Atualização
DIDÁTICA EM ENDODONTIA BÁSICA

Coordenador: José Luiz da Silva Lage Mar-

ques

Forma: presencial

Objetivo: visa ao aperfeiçoamento didáti-

co para o desenvolvimento de atividades 

docentes e desenvolvimento de pesquisas 

junto à disciplina de Endodontia Básica.

Disciplinas: Endodontia Básica 

Público-alvo: cirurgiões-dentistas e gradua-

dos em áreas afins

Período de realização: 3/2 a 30/11

Carga horária: 240h

Vagas: 15

Período de inscrição: 5 a 30/1
Contato: Secretaria do Departamento de 

Dentística

Situação: solicitada
  
Programa de Atualização
DIDÁTICA EM ENDODONTIA BÁSICA

Coordenador: Marcelo dos Santos

Forma: presencial

Objetivo: visa ao aperfeiçoamento didáti-

co para o desenvolvimento de atividades 

docentes e desenvolvimento de pesquisas 
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junto à disciplina de Endodontia Básica.

Disciplinas: Endodontia Básica 

Público-alvo: cirurgiões-dentistas e gradua-

dos em áreas afins

Período de realização: 3/2 a 13/11

Carga horária: 240h

Vagas: 15

Período de inscrição: 5 a 30/1
Contato: Secretaria do Departamento de 

Dentística

Situação: solicitada
  
Programa de Atualização
DIDÁTICO EM PRÓTESE 
BUCOMAXILOFACIAL II

Coordenador: Reinaldo Brito e Dias

Vice-coordenadora: Beatriz Silva Camara 

Mattos

Forma: presencial

Objetivo: situar a disciplina como integran-

te do papel formador do clínico geral pela 

Faculdade de Odontologia; tomar contato 

com aparelhos, próteses e dispositivos em-

pregados para a reabilitação dos pacientes 

portadores de malformações, mutilações 

ou distúrbios de desenvolvimento.

Disciplinas: Prótese Bucomaxilofacial 

Público-alvo: graduados em Odontologia

Período de realização: 2/3 a 4/12

Carga horária: 360h

Vagas: 30

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
6/2/2015
Contato: Belira ou Ana Lúcia

Situação: solicitada
  

Programa de Atualização
DIDÁTICO EM RADIOLOGIA

Coordenador: Claudio Fróes de Freitas

Forma: presencial

Objetivo: aplicar o conhecimento adquirido 

nos programas de atualização dos tipos ou-

vinte e clínico-laboratorial nas aulas práticas 

do curso de graduação.

Disciplinas: Radiologia (Didático)

Público-alvo: graduados em Odontologia

Período de realização: 26/2 a 4/12

Carga horária: 180h

Vagas: 10

Período de inscrição: 29/10 a 1/12/2014
Contato: Cida

Situação: solicitada

  

Programa de Atualização
DIDÁTICO EM TRAUMATOLOGIA 
MAXILOFACIAL II

Coordenador: Oswaldo Crivello Junior

Vice-coordenador: Antonio Silvio Fontão 

Procópio

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver e atualizar técnicas 

de educação continuada em Odontologia.

Disciplinas: Traumatologia Bucomaxilofa-

cial 

Público-alvo: graduados em Odontologia

Período de realização: 2/3 a 4/12

Carga horária: 360h

Vagas: 10

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
6/2/2015
Contato: Édison

Situação: solicitada
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Programa de Atualização
FUNDAMENTOS DE TÉCNICA 
CIRÚRGICA

Coordenador: João Gualberto de Cerquei-

ra Luz

Vice-coordenador: José Benedito Dias Le-

mos

Forma: presencial

Objetivo: introduzir o aprendizado teórico 

e da prática cirúrgica para o desenvolvi-

mento de habilidades e atitudes em técnica 

cirúrgica geral, incluindo os conceitos bási-

cos de cirurgia, biossegurança, manobras 

cirúrgicas fundamentais.

Disciplinas: Fundamentos de Técnica Cirúr-

gica 

Público-alvo: graduados em Odontologia

Período de realização: 2/3 a 30/6

Carga horária: 45h

Vagas: 10

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
6/2/2015
Contato: Édison

Situação: solicitada
  
Programa de Atualização
INVESTIGAÇÃO EM PRÓTESE 
BUCOMAXILOFACIAL

Coordenador: Reinaldo Brito e Dias

Vice-coordenadora: Marcia André

Forma: presencial

Objetivo: situar a disciplina como integran-

te do papel formador do clínico geral pela 

Faculdade de Odontologia; tomar contato 

com aparelhos, próteses e dispositivos em-

pregados para a reabilitação dos pacientes 

portadores de malformações, mutilações 

ou distúrbios de desenvolvimento.

Disciplinas: Prótese Bucomaxilofacial 

Público-alvo: graduados em Odontologia

Período de realização: 2/3 a 4/12

Carga horária: 360h

Vagas: 20

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
6/2/2015
Contato: Belira ou Ana Lúcia

Situação: solicitada
  
Programa de Atualização
NÍVEL CLÍNICO EM TRATAMENTO 
RESTAURADOR ATRAUMÁTICO

Coordenadora: Daniela Prócida Raggio

Vice-coordenador: José Carlos Pettorossi 

Imparato

Forma: presencial

Objetivo: oferecer aperfeiçoamento da 

técnica de ART para cirurgiões-dentistas, 

além de capacitar dentistas da rede públi-

ca. A técnica do tratamento restaurador 

atraumático foi adotada nesta clínica devi-

do aos seus aspectos de boa aceitação do 

tratamento e por estar inserido na filosofia 

de mínima intervenção. Os estudos sobre 

tratamento restaurador atraumático no Bra-

sil ainda são escassos e há necessidade de 

se avaliar essa forma de tratamento como 

alternativa ao tratamento convencional. 

Essa clínica também se mostra eficiente 

devido à grande demanda de pacientes 

recebidos para tratamento na disciplina de 

Odontopediatria, sendo esta uma maneira 

de atender a essa demanda de modo mais 

simplificado e rápido. Além de ser constituí-

da de uma técnica menos invasiva, dolorosa 

e traumática, ideal para pacientes infantis, 

possui menor custo possibilitando também 
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o tratamento da população que não tem 

acesso à assistência odontológica.

Disciplinas: ART – Restauração Atraumáti-

co 

Público-alvo: cirurgiões-dentistas

Período de realização: 4/3 a 25/11

Carga horária: 120h

Vagas: 6
Período de inscrição: 2 a 3/2
Contato: Secretaria da Disciplina de Odon-

topediatria (Júlio)

Situação: homologada
  
Programa de Atualização
NÍVEL CLÍNICO EM ODONTO- 
-HEBIATRIA

Coordenadora: Mariana Minatel Braga Fra-

ga

Vice-coordenador: José Carlos Pettorossi 

Imparato

Forma: presencial

Objetivo: a Clínica de Odonto-Hebiatria da 

FO-USP possui como objetivo o tratamento 

odontológico preventivo e restaurador de 

adolescentes na faixa etária de 10 a 18 anos. 

A maioria dos pacientes advém de encami-

nhamento da disciplina de Odontopediatria 

(diurno e noturno) da própria Faculdade de 

Odontologia. O tratamento é embasado no 

envolvimento educacional e motivacional 

do paciente e seu núcleo familiar.

Disciplinas: Odonto-Hebiatria 

Público-alvo: cirurgiões-dentistas

Período de realização: 3/2 a 8/12

Carga horária: 156h

Vagas: 10

Período de inscrição: 2/2 a 2/3
Contato: Secretaria da Disciplina de 

Odontopediatria (Júlio)

Situação: solicitada
  
Programa de Atualização
NÍVEL CLÍNICO EM ODONTOPEDIATRIA

Coordenador: Fausto Medeiros Mendes

Vice-coordenadora: Mariana Minatel Braga 

Fraga

Forma: presencial

Objetivo: proporcionar atualização clínica 

para atendimento de pacientes infantis.

Disciplinas: Clínica – Odontopediatria 

Público-alvo: cirurgiões-dentistas

Período de realização: 4/3 a 2/12

Carga horária: 132h

Vagas: 6
Período de inscrição: 2 e 3/2
Contato: Secretaria da Disciplina de Odon-

topediatria (Júlio)

Situação: solicitada
  
Programa de Atualização
NÍVEL CLÍNICO EM ODONTOPEDIATRIA 
NA 1ª INFÂNCIA (0 A 36 MESES)

Coordenador: Marcelo José Strazzeri Bo-

necker

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver projeto de pesquisa 

clínica e científica visando publicações em 

periódicos nacionais e/ou internacionais. 

Para isso, serão desenvolvidas reuniões em 

grupos para a discussão dos projetos de 

pesquisa concomitantemente às atividades 

clínicas que subsidiarão os mesmos. Este 

programa de atualização também prevê ati-

vidades didáticas com professores convida-

dos. 

Disciplinas: Odontopediatria na Primeira 



62 |

Infância 

Público-alvo: cirurgiões-dentistas com es-

pecialização ou mestrado/doutorado con-

cluído

Período de realização: 6/2 a 4/12

Carga horária: 60h

Vagas: 15

Período de inscrição: 5/1 a 5/2
Contato: Secretaria da Disciplina de Odon-

topediatria (Júlio)

Situação: solicitada

  

Programa de Atualização
ODONTOLOGIA LEGAL (D) – DIDÁTICO

Coordenador: Rodolfo Francisco Haltenho-

ff Melani

Forma: presencial

Objetivo: propiciar um espaço onde o in-

teressado possa aprofundar seus estudos 

sobre temas de odontologia legal por meio 

do acompanhamento das atividades didá-

ticas realizadas na disciplina Odontologia 

Legal e no desenvolvimento de trabalho de 

pesquisa sobre temas odonto-legais.

Disciplinas: Odontologia Legal (D) 

Público-alvo: graduados em Odontologia

Período de realização: 4/2 a 27/5

Carga horária: 120h

Vagas: 3
Período de inscrição: 5 a 30/1
Contato: Rodolfo Francisco Haltenhoff Me-

lani

Situação: solicitada
  

Programa de Atualização
ODONTOLOGIA LEGAL (D) – OUVINTE

Coordenador: Rodolfo Francisco Haltenho-

ff Melani

Forma: presencial

Objetivo: propiciar um espaço onde o in-

teressado possa aprofundar seus estudos 

sobre temas de odontologia legal por meio 

do acompanhamento das atividades didá-

ticas realizadas na disciplina Odontologia 

Legal e no desenvolvimento de trabalho de 

pesquisa sobre temas odonto-legais.

Disciplinas: Odontologia Forense 

Público-alvo: graduados em Odontologia

Período de realização: 4/2 a 27/5

Carga horária: 60h

Vagas: 3
Período de inscrição: 5 a 30/1
Contato: Rodolfo Francisco Haltenhoff Me-

lani

Situação: solicitada

  

Programa de Atualização
OUVINTE EM PRÓTESE 
BUCOMAXILOFACIAL

Coordenador: Reinaldo Brito e Dias

Vice-coordenadora: Cleusa Aparecida 

Campanini Geraldini

Forma: presencial

Objetivo: situar a disciplina como integran-

te do papel formador do clínico geral pela 

Faculdade de Odontologia. Tomar contato 

com aparelhos, próteses e dispositivos em-

pregados para a reabilitação dos pacientes 

portadores de malformações, mutilações 

ou distúrbios de desenvolvimento.

Disciplinas: Prótese Bucomaxilofacial 

Público-alvo: Graduados em Odontologia



| 63 

Carga horária: 180h

Vagas: 20

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
6/2/2015
Contato: Belira ou Ana Lúcia

Situação: solicitada
  
Programa de Atualização
OUVINTE EM RADIOLOGIA

Coordenador: Jefferson Xavier de Oliveira

Forma: presencial

Objetivo: os alunos frequentadores do 

programa de atualização, do tipo ouvinte, 

deverão acompanhar o curso de graduação 

devendo estar presentes nas aulas teóricas 

e práticas, atuando apenas como especta-

dores e se familiarizando com o programa 

das disciplinas de Radiologia I e II.

Disciplinas: Radiologia (Ouvinte) 

Público-alvo: graduados em Odontologia

Período de realização: 26/2 a 4/12

Carga horária: 180h

Vagas: 10

Período de inscrição: 29/10 a 1/12/2014
Contato: Cida

Situação: solicitada
  
Programa de Atualização
OUVINTE EM TRAUMATOLOGIA 
MAXILOFACIAL

Coordenador: Francisco Antonio dos San-

tos Correia

Vice-coordenador: João Gualberto de Cer-

queira Luz

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver a atualização dos 

profissionais de educação continuada em 

Odontologia.

Disciplinas: Traumatologia 

Público-alvo: graduados em Odontologia

Período de realização: 2/3 a 30/6

Carga horária: 180h

Vagas: 10

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
6/2/2015
Contato: Edison

Situação: solicitada

  

Programa de Atualização
PRÁTICO-CLÍNICO NA CLÍNICA DE 
ORTODONTIA PREVENTIVA

Coordenador: João Batista de Paiva

Forma: presencial

Objetivo: propiciar ao cirurgião-dentista a 

prática no atendimento clínico à comunida-

de, especificamente, no tratamento preven-

tivo das maloclusões dentárias.

Disciplinas: Pesquisa Clínica em Ortodontia 

Preventiva 

Público-alvo: cirurgiões-dentistas

Período de realização: 6/2 a 18/12

Carga horária: 156h

Vagas: 17

Período de inscrição: 26 a 30/1
Contato: Viviane

Situação: solicitada
  
Programa de Atualização
PRÁTICO EM PRÓTESE 
BUCOMAXILOFACIAL II

Coordenador: Reinaldo Brito e Dias

Vice-coordenadora: Neide Pena Coto

Forma: presencial

Objetivo: situar a disciplina como integran-

te do papel formador do clínico geral pela 

Faculdade de Odontologia.
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Disciplinas: Prótese Bucomaxilofacial 

Público-alvo: cirurgiões-dentistas

Período de realização: 2/3 a 30/6

Carga horária: 180h

Vagas: 30

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
6/2/2015
Contato: Belira ou Ana Lúcia

Situação: solicitada
  
Programa de Atualização
PRÁTICO-CLÍNICO DA CLÍNICA DE 
ORTODONTIA CORRETIVA – MBT

Coordenadora: Gladys Cristina Domin-

guez-Morea

Forma: presencial

Objetivo: proporcionar ao cirurgião-den-

tista o conhecimento da técnica MBT ao 

auxiliar os pós-graduandos no atendimento 

ortodôntico dos pacientes em tratamento.

Disciplinas: Ortodontia Corretiva – 

MBT 

Público-alvo: cirurgiões-dentistas

Período de realização: 4/2 a 9/12

Carga horária: 156h

Vagas: 10

Período de inscrição: 26 a 30/1
Contato: Viviane

Situação: homologada
  
Programa de Atualização
PRÁTICO-CLÍNICO NA CLÍNICA DE 
ORTODONTIA CORRETIVA – SW ROTH

Coordenadora: Solange Mongelli de Fan-

tini

Forma: presencial

Objetivo: permitir aos cirurgiões-dentistas 

que se familiarizem com a filosofia de Roth, 

com ênfase especial em seus aspectos clí-

nicos.

Disciplinas: Ortodontia Corretiva – SW 

Roth 

Público-alvo: cirurgiões-dentistas

Período de realização: 5/2 a 10/12

Carga horária: 152h

Vagas: 10

Período de inscrição: 20 a 30/1
Contato: Viviane

Situação: homologada
  
Programa de Atualização
PRÁTICO-CLÍNICO NA CLÍNICA 
DE PESQUISA EM ORTODONTIA 
CORRETIVA – PREPARO ORTODÔNTICO 
PARA CIRURGIA ORTOGNÁTICA

Coordenador: José Rino Neto

Forma: presencial

Objetivo: habilitar o cirurgião-dentista na 

aplicação clínica das técnicas ortodônticas, 

com vistas ao preparo do paciente que será 

submetido à cirurgia ortognática.

Disciplinas: Pesquisa Clínica em Ortodontia 

Corretiva – Preparo Ortodôntico para Cirur-

gia Ortognática 

Público-alvo: cirurgiões-dentistas

Período de realização: 4/2 a 9/12

Carga horária: 156h

Vagas: 15

Período de inscrição: 26 a 30/1
Contato: Viviane

Situação: solicitada
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Programa de Atualização
PRÁTICO-CLÍNICO NA CLÍNICA DE 
PESQUISA SISTEMA AUTOLIGADO

Coordenador: João Batista de Paiva

Forma: presencial

Objetivo: novos sistemas e técnicas em 

ortodontia são desenvolvidos, com isso há 

a necessidade de testar novos conceitos. 

Assim sendo, o objetivo deste programa é 

proporcionar ao cirurgião-dentista o conhe-

cimento do Sistema Autoligado no atendi-

mento ortodôntico dos pacientes.

Disciplinas: Modelos de Pesquisa em Orto-

dontia Corretiva 

Público-alvo: cirurgiões-dentistas

Período de realização: 4/2 a 11/12

Carga horária: 244h

Vagas: 20

Período de inscrição: 26 a 30/1
Contato: Viviane

Situação: solicitada
  
Programa de Atualização
SAÚDE COLETIVA EM ODONTOLOGIA 
– DIDÁTICO

Coordenador: Antônio Carlos Frias

Vice-coordenadora: Simone Rennó Jun-

queira

Forma: presencial

Objetivo: levar o aluno à compreensão das 

políticas públicas de saúde bucal vigentes 

no Brasil, incluindo as diferentes dimensões 

das relações sociais para possibilitar o en-

tendimento dos determinantes sociais do 

processo saúde-doença, capacitando-o, 

através dos conceitos de epidemiologia, a 

realizar o planejamento, organização e ge-

renciamento dos serviços de saúde bucal; 

promover a formação de profissionais cons-

cientes de seu papel social e científico no 

resgate integral da saúde da população e 

capazes de desenvolver uma prática de saú-

de bucal com qualidade, eficiência e resolu-

tividade, inserida nos princípios do Sistema 

Único de Saúde.

Disciplinas: Saúde Coletiva em Odontolo-

gia 

Público-alvo: profissionais da saúde

Período de realização: 3/2 a 13/10

Carga horária: 120h

Vagas: 12

Período de inscrição: 5 a 30/1
Contato: Simone Rennó Junqueira e Antô-

nio Carlos Frias

Situação: solicitada
   
Programa de Atualização
SAÚDE COLETIVA EM ODONTOLOGIA 
– OUVINTE

Coordenadora: Simone Rennó Junqueira

Vice-coordenador: Antônio Carlos Frias

Forma: presencial

Objetivo: levar o aluno à compreensão das 

políticas públicas de saúde bucal vigentes 

no Brasil, incluindo as diferentes dimensões 

das relações sociais para possibilitar o en-

tendimento dos determinantes sociais do 

processo saúde-doença, capacitando-o, 

através dos conceitos de epidemiologia, 

a realizar o planejamento, organização e 

gerenciamento dos serviços de saúde bu-

cal; promover a formação de profissionais 

conscientes de seu papel social e científico 

no resgate integral da saúde da população 

e capazes de desenvolver uma prática de 

saúde bucal com qualidade, eficiência e 
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resolutividade, inserida nos princípios do 

Sistema Único de Saúde.

Disciplinas: Saúde Coletiva

Público-alvo: profissionais da área da saúde

Período de realização: 3/2 a 23/6

Carga horária: 120h

Vagas: 2
Período de inscrição: 5 a 30/1
Contato: Simone Rennó Junqueira

Situação: homologada

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

CURSOS

Especialização
FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA

Coordenador: Celso Ricardo Fernandes de 

Carvalho

Vice-coordenador: Francisco Garcia Soria-

no

Forma: presencial

Objetivo: formar profissionais fisioterapeu-

tas qualificados para avaliação, prescrição e 

aplicação de técnicas fisioterapêuticas es-

pecíficas no campo determinado de conhe-

cimento da pneumologia na área de fisiote-

rapia respiratória, através de aulas teóricas, 

seminários e prática clínica em UTI (adulto e 

pediátrica), enfermaria (adulto e pediátrica) 

e programa de assistência domiciliar; inte-

grar o Serviço de Fisioterapia do Hospital 

Universitário à área de ensino e pesquisa.

Disciplinas: Fisioterapia Respiratória em 

Enfermaria Adulto – 8ª edição; Fisiotera-

pia Respiratória em Enfermaria Adulto: 

Carga Horária Supervisionada – 8ª edição; 

Fisioterapia Respiratória em Enfermaria de 

Pediatria – 8ª edição; Fisioterapia Respirató-

ria em Enfermaria de Pediatria: Carga Horá-

ria Supervisionada – 8ª edição; Fisioterapia 

Respiratória em Programa de Assistência 

Domiciliar – 8ª edição; Fisioterapia Respira-

tória em Programa de Assistência Domici-

liar: Carga Horária supervisionada – 8ª edi-

ção; Fisioterapia Respiratória em UTI Adulto 

– 8ª edição; Fisioterapia Respiratória em UTI 

Adulto: Carga Horária Supervisionada – 8ª 

edição; Fisioterapia Respiratória em UTI de 

Pediatria e Neonatologia – 8ª edição; Fisio-

terapia Respiratória em UTI de Pediatria e 

Neonatologia: Carga Horária Supervisiona-

da – 8ª edição

Público-alvo: fisioterapeutas

Período de realização: 9/2/2015 a 

9/2/2016

Carga horária: 1440h

Vagas: 20

Período de inscrição: 3 a 28/11/2014
Contato: Maria Akie

Situação: aprovada

 
Especialização
TERAPIA COMPORTAMENTAL E 
COGNITIVA: TEORIA E APLICAÇÃO

Coordenadora: Maria Martha Costa Hübner

Vice-coordenador: Luis Marcelo Inaco Ciri-

no

Forma: presencial

Objetivo: aprofundar a formação teórico-

-conceitual e prática do terapeuta compor-

tamental à luz da abordagem comporta-

mental através do contato com eminentes 

pesquisadores e profissionais da área, bem 

como através do atendimento clínico 
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supervisionado à comunidade USP. Ao fi-

nal do curso espera-se que o aluno esteja 

atualizado com as pesquisas, conceitos e 

práticas da área, bem como seja capaz de 

exercer a prática profissional com a consci-

ência e precisão da área, além de ser capaz 

de expressar-se na linguagem técnico-cien-

tífica comportamental.

Disciplinas: A Relação Terapeuta-Cliente: 

Comportamento/Cognição; Análise Fun-

cional na Situação Clínica; Atendimento e 

Supervisão com Discussões Teóricas: Ba-

ses Psiquiátricas e Comportamentais; De-

senvolvimento de Trabalho; Distúrbios do 

Comportamento: Diagnóstico e Terapêu-

tica; Processos de Mudança de Comporta-

mento: As Diversas Perspectivas; Supervi-

são de Casos de Intervenção Clínica

Público-alvo: psicólogos (curso de forma-

ção de psicólogo) e médicos (psiquiatra e 

outras especialidades)

Período de realização: 13/2/2015 a 

13/2/2016

Carga horária: 540h

Vagas: 60

Período de inscrição: 1/10/2014 a 
31/1/2015
Contato: Sonia Caetano de Souza

Situação: aprovada

 

ATIVIDADES
 
Prática Profissionalizante
ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA DA 
DIVISÃO DE CLÍNICA OBSTÉTRICA DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP – I

Coordenadora: Rossana Pulcineli Vieira 

Francisco

Forma: presencial

Objetivo: aperfeiçoamento em ultrassono-

grafia obstétrica.

Disciplinas: Ultrassonografia Obstétrica

Público-alvo: estagiários do 2º ano de Ra-

diologia do Instituto do Coração – Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

USP

Período de realização: 1/3/2015 a 

28/2/2016

Carga horária: 200h

Vagas: 6
Período de inscrição: 1 a 31/1
Contato: Anie A. B. Moreira

Situação: solicitada

 
Prática Profissionalizante
ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA DA 
DIVISÃO DE CLÍNICA OBSTÉTRICA DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP – II

Coordenadora: Rossana Pulcineli Vieira 

Francisco

Forma: presencial

Objetivo: aperfeiçoamento em ultrassono-

grafia obstétrica.

Disciplinas: Ultrassonografia Obstétrica

Público-alvo: residentes do 2º ano de Ra-

diologia ou Tocoginecologia

Período de realização: 1/3/2015 a 

28/2/2016
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Carga horária: 200h

Vagas: 2
Período de inscrição: 3 a 7/11/2014
Contato: Anie A. B. Moreira

Situação: solicitada

 

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS

CURSOS
 
Difusão
III CURSO DE VERÃO EM ZOOLOGIA: 
FORMA, TEMPO E ESPAÇO

Coordenadora: Alessandra Fernandes Bi-

zerra

Forma: presencial

Objetivo: ensinar aos alunos de graduação 

e recém-graduados conceitos fundamen-

tais de Zoologia, enfocando na biologia 

comparada dos grandes grupos, apresen-

tando os aspectos comparativos associa-

dos ao seu estudo; promover o contato de 

alunos de graduação e recém-graduados, 

provenientes de São Paulo e demais esta-

dos brasileiros, com laboratórios e linhas 

de pesquisa do Departamento de Zoologia 

do IB-USP; complementar a formação dos 

pós-graduandos do Departamento de Zo-

ologia do IB-USP criando um espaço de vi-

vência pedagógica completa (criação, orga-

nização, preparação e execução das aulas e 

do curso); atrair alunos de outras regiões do 

país, além de São Paulo, para ingressarem 

no Programa de Pós-Graduação em Zoolo-

gia do Instituto de Biociências da Universi-

dade de São Paulo e, desta forma, auxiliar 

na expansão das pesquisas zoológicas a 

outros estados do Brasil, criando e estimu-

lando linhas de pesquisa em outros centros 

de ensino brasileiro.

Disciplinas: III Curso de Verão em Zoologia: 

Forma, Tempo e Espaço

Público-alvo: alunos de Ciências Biológicas 

que estejam no último período e alunos 

recém-formados que tenham interesse em 

trabalhar com zoologia

Período de realização: 19 a 31/1

Carga horária: 80h

Vagas: 40

Período de inscrição: 1/9 a 30/11/2014
Contato: Nilmaris Franchi

Situação: homologada

 
Difusão
INTRODUÇÃO À BIOARQUEOLOGIA

Coordenador: Walter Alves Neves

Forma: presencial

Objetivo: transmitir aos alunos os princípios 

básicos da bioarqueologia, incluindo áreas 

de estudo, métodos, modelos interpretati-

vos e estudos de caso no Brasil. Este curso 

visa despertar o interesse e conscientizar o 

aluno sobre a relevância do campo da bio-

arqueologia no Brasil.

Disciplinas: Introdução à Bioarqueologia

Público-alvo: alunos de graduação em Bio-

ciências e demais áreas relacionadas

Período de realização: 2 a 6/2

Carga horária: 20h

Vagas: 45

Período de inscrição: 1/11/2014 a 
15/1/2015
Contato: Pedro José Totora

Situação: homologada
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INSTITUTO DE CIÊNCIAS 
BIOMÉDICAS

CURSOS
 
Atualização
REDESCOBRINDO A BIOLOGIA 
CELULAR: ESTRUTURAS E FUNÇÕES

Coordenadora: Patrícia Gama

Vice-coordenador: Chao Lung Wen

Forma: a distância

Objetivo: oferecer uma revisão dos con-

ceitos fundamentais de biologia celular; 

apresentar a relação entre estes conceitos e 

situações do cotidiano, relacionando ciên-

cia e sociedade; criar uma ferramenta de in-

teração entre a comunidade e a instituição; 

complementar a formação acadêmica dos 

alunos de pós-graduação.

Disciplinas: Redescobrindo a Biologia Celu-

lar: Estruturas e Funções – 2ª edição

Público-alvo: professores de ciências e bio-

logia das redes pública e privada de ensino

Período de realização: 13/4 a 2/10

Carga horária: 60h

Vagas: 200

Período de inscrição: 9/2 a 6/3
Contato: Ana Lúcia

Situação: solicitada

 
Difusão
CURSO DE VERÃO EM FARMACOLOGIA

Coordenador: Cristoforo Scavone

Vice-coordenadora: Rosana Camarini

Forma: presencial

Objetivo: possibilitar aos alunos de gra-

duação e recém-formados revisões de 

conceitos fundamentais da Farmacologia, 

proporcionando a familiarização de alunos 

de universidades públicas e/ou particulares 

com os avanços farmacológicos e métodos 

experimentais empregados nas diversas 

áreas do Departamento de Farmacologia 

da Universidade de São Paulo; promover o 

contato dos alunos de graduação e recém-

-formados com laboratórios e linhas de pes-

quisa do departamento, divulgando o curso 

de pós-graduação de Farmacologia da Uni-

versidade de São Paulo, de modo que os 

alunos que apresentarem perfil adequado 

possam vir a ingressar no programa de pós-

-graduação deste departamento; aprimorar 

a formação acadêmica, bem como as técni-

cas de ensino dos alunos de pós-graduação 

do Departamento de Farmacologia através 

do contato direto com alunos de graduação 

e recém-formados; promover a integração 

dos pós-graduandos das diversas áreas do 

Departamento de Farmacologia; propor-

cionar maior integração entre os docentes 

e discentes das diversas áreas e conheci-

mento do Departamento de Farmacologia; 

promover a integração entre a Universidade 

de São Paulo e a sociedade, contemplando, 

assim, uma das atividades fins da Universi-

dade prevista em seu estatuto, qual seja, a 

extensão universitária.

Disciplinas: Curso de Verão em Farmacolo-

gia 2015

Público-alvo: alunos de graduação ou re-

cém-formados em curso da área de Ciên-

cias Biomédicas/Biológicas com interesse 

em pesquisa básica na área de Farmacolo-

gia

Período de realização: 12 a 23/1

Carga horária: 80h
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Vagas: 25

Período de inscrição: 4/8 a 8/9/2014
Contato: Miriam Anraku

Situação: homologada

 
Difusão
CURSO DE VERÃO EM FISIOLOGIA: 
PRATICANDO E DISCUTINDO

Coordenadora: Luciana Venturini Rossoni

Forma: presencial

Objetivo: possibilitar aos alunos de gradu-

ação uma revisão de conceitos fundamen-

tais da Fisiologia e um aprofundamento 

nos conhecimentos das diversas áreas; pro-

porcionar a integração entre as diferentes 

áreas da Fisiologia por meio de aulas in-

tegrativas sustentadas por conhecimentos 

prévios; promover o contato dos alunos 

de graduação com laboratórios e linhas de 

pesquisa do departamento; complementar 

a formação acadêmica dos alunos de pós-

-graduação; promover a integração dos 

pós-graduandos do departamento; propor-

cionar maior integração da Universidade 

com a sociedade.

Disciplinas: Fisiologia: Praticando e Discu-

tindo

Público-alvo: alunos de graduação ou re-

cém-graduados com interesse em ciências 

fisiológicas

Período de realização: 12 a 23/1

Carga horária: 80h

Vagas: 20

Período de inscrição: 25/8 a 19/9/2014
Contato: Leila Affini

Situação: solicitada

 

Difusão
IV CURSO DE VERÃO EM BIOLOGIA 
CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO

Coordenadora: Fernanda Ortis

Forma: presencial

Objetivo: proporcionar conhecimento atua-

lizado e integrado sobre temas da Biologia 

Celular e do Desenvolvimento aos alunos 

de graduação em cursos da área de Ciên-

cias da Vida.

Disciplinas: IV Curso de Verão em Biologia 

Celular e do Desenvolvimento

Público-alvo: alunos cursando a graduação 

em cursos de área de Ciências da Vida

Período de realização: 12 a 23/1

Carga horária: 60h

Vagas: 50

Período de inscrição: 20/8 a 31/10/2014
Contato: Ana Lúcia

Situação: solicitada

 

INSTITUTO DE MATEMÁTICA 
E ESTATÍSTICA

CURSOS
 
Difusão
ÁLGEBRA LINEAR

Coordenador: Alexandre Lymberopoulos

Forma: presencial (turmas 1 e 2)

Objetivo: auxiliar na formação acadêmica 

dos estudantes de graduação da USP e de 

outras faculdades, bem como promover a 

prestação de serviços à comunidade e o 

nivelamento para os estudantes de pós-

-graduação.

Disciplinas: Álgebra Linear
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Público-alvo: alunos de graduação em Ci-

ências Exatas.

Período de realização: 5/1 a 13/2

Carga horária: 60h

Vagas: 100

Período de inscrição: 1/11 a 20/12/2014 
(turma 1); 1/11 a 19/12/2014 (turma 2)
Contato: Secretaria da Comissão dos Cur-

sos de Verão

Situação: solicitada

 
Difusão
ALGORITMOS EM JAVA

Coordenador: Alexandre Lymberopoulos

Forma: presencial

Objetivo: auxiliar a formação acadêmica de 

profissionais do mercado de software.

Disciplinas: Algoritmos em Java

Público-alvo: alunos e profissionais que 

queiram aprofundar conhecimentos em 

Java

Período de realização: 2 a 13/2

Carga horária: 20h

Vagas: 100

Período de inscrição: 1/11 a 20/12/2014
Contato: Secretaria da Comissão dos Cur-

sos de Verão

Situação: solicitada

 
Difusão
ANÁLISE COMBINATÓRIA, 
PROBABILIDADES E APLICAÇÕES

Coordenador: Alexandre Lymberopoulos

Forma: presencial

Objetivo: auxiliar na formação acadêmica 

dos estudantes de graduação da USP e 

outras faculdades, bem como promover a 

prestação de serviços à comunidade.

Disciplinas: Análise Combinatória, Probabi-

lidades e Aplicações

Público-alvo: professores do ensino médio 

e alunos de graduação

Período de realização: 5/1 a 13/2

Carga horária: 60h

Vagas: 80

Período de inscrição: 3/11 a 19/12/2014
Contato: Secretaria da Comissão dos Cur-

sos de Verão

Situação: solicitada

 
Difusão
CÁLCULO NO RN

Coordenador: Alexandre Lymberopoulos

Forma: presencial

Objetivo: auxiliar na formação acadêmica 

dos estudantes de graduação da USP e de 

outras faculdades, bem como promover a 

prestação de serviços à comunidade e o ni-

velamento para os estudantes candidatos à 

pós-graduação.

Disciplinas: Cálculo no Rn

Público-alvo: alunos de graduação em Ci-

ências Exatas

Período de realização: 5/1 a 13/2

Carga horária: 60h

Vagas: 100

Período de inscrição: 1/11 a 19/12/2014
Contato: Secretaria da Comissão dos Cur-

sos de Verão

Situação: solicitada

 
Difusão
ENGENHARIA DE USABILIDADE PARA 
SISTEMAS WEB

Coordenador: Alexandre Lymberopoulos

Forma: presencial (turmas 1 e 2)
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Objetivo: o sucesso de uma aplicação não 

depende apenas dos recursos que ela pode 

oferecer, mas principalmente de como es-

ses recursos serão apresentados para o 

usuário. Desta maneira, é fundamental en-

tender os conceitos relacionados à usabili-

dade para a construção e avaliação desses 

sistemas.

Disciplinas: Engenharia de Usabilidade 

para Sistemas Web 

Público-alvo: estudantes de graduação ou 

graduados

Período de realização: 19 a 23/1

Carga horária: 30h

Vagas: 30

Período de inscrição: 1/11 a 20/12/2014 
Contato: Secretaria da Comissão de Verão

Situação: solicitada

 
Difusão
ESPAÇOS MÉTRICOS

Coordenador: Alexandre Lymberopoulos

Forma: presencial

Objetivo: auxiliar na formação acadêmica 

dos estudantes de graduação da USP e de 

outras faculdades, bem como promover a 

prestação de serviços à comunidade e o ni-

velamento para os estudantes candidatos à 

pós-graduação.

Disciplinas: Espaços Métricos

Público-alvo: alunos de graduação em Ci-

ências Exatas

Período de realização: 5/1 a 13/2

Carga horária: 60h

Vagas: 40

Período de inscrição: 1/11 a 19/12/2014
Contato: Secretaria da Comissão dos Cur-

sos de Verão

Situação: solicitada

 
Difusão
HISTÓRIA DA MATEMÁTICA

Coordenador: Alexandre Lymberopoulos

Forma: presencial

Objetivo: auxiliar na formação acadêmica 

dos estudantes, oferecer oportunidades 

para os estudantes de graduação, bem 

como promover a prestação de serviços à 

comunidade.

Disciplinas: História da Matemática

Público-alvo: estudantes de graduação e 

professores de matemática do ciclo médio

Período de realização: 26 a 30/1

Carga horária: 15h

Vagas: 80

Período de inscrição: 1/11 a 19/12/2014
Contato: Secretaria da Comissão dos Cur-

sos de Verão

Situação: solicitada

 
Difusão
INTERFACES WEB COM HTML, CSS E 
JAVASCRIPT 

Coordenador: Alexandre Lymberopoulos

Forma: presencial (turmas 1 e 2)

Objetivo: desenvolver a capacidade dos 

alunos no desenvolvimento do front-end de 

aplicações web.

Disciplinas: Interfaces Web com HTML, CSS 

e JavaScript

Público-alvo: interessados em atuar como 

desenvolvedores de aplicações web.

Período de realização: 5 a 23/1

Carga horária: 30h

Vagas: 110

Período de inscrição: 1/11 a 20/12/2014
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Contato: Secretaria da Comissão dos Cur-

sos de Verão

Situação: solicitada

  
Difusão
INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO 

Coordenador: Alexandre Lymberopoulos

Forma: presencial (turmas 1 e 2)

Objetivo: dar suporte a profissionais e estu-

dantes da área de informática.

Disciplinas: Introdução à Programação

Público-alvo: estudantes da área de Ciên-

cias Exatas, alunos da terceira série do se-

gundo grau, profissionais que desejam pro-

gramar numa linguagem estruturada

Período de realização: 5/1 a 13/2

Carga horária: 60h

Vagas: 80

Período de inscrição: de 1/11 a 20/12/2014
Contato: Secretaria da Comissão dos Cur-

sos de Verão

Situação: solicitada

  
Difusão
INTRODUÇÃO AO CÁLCULO DE 
PROBABILIDADES 

Coordenador: Alexandre Lymberopoulos

Forma: presencial (turmas 1 e 2)

Objetivo: nivelar alunos que queiram in-

gressar no mestrado do IME.

Disciplinas: Introdução ao Cálculo de Pro-

babilidades

Público-alvo: profissionais e interessados 

em estudar cálculo de probabilidades em 

nível de iniciação científica e mestrado

Período de realização: 5 a 13/2

Carga horária: 60h

Vagas: 100

Período de inscrição: 3/11 a 19/12/2014
Contato: Secretaria da Comissão dos Cur-

sos de Verão

Situação: solicitada

  
Difusão
INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS WEB COM PHP

Coordenador: Alexandre Lymberopoulos

Forma: presencial

Objetivo: auxiliar na formação de estudan-

tes de graduação e profissionais do merca-

do de informática.

Disciplinas: Introdução ao Desenvolvimen-

to de Sistemas Web com PHP

Público-alvo: profissionais da área de infor-

mática e interessados no desenvolvimento 

de sistemas web na linguagem PHP com 

conhecimentos básicos de web e de pro-

gramação

Período de realização: 26/1 a 6/2

Carga horária: 40h

Vagas: 24

Período de inscrição: 17 a 18/9/2014
Contato: Secretaria da Comissão dos Cur-

sos de Verão

Situação: solicitada

 
Difusão
INTRODUÇÃO AO PROJETO DE JOGOS

Coordenador: Alexandre Lymberopoulos

Forma: presencial

Objetivo: apresentar aos alunos aspectos 

básicos relacionados ao processo de con-

cepção de jogos, ajudando a desenvolver 

uma visão crítica. Sem dar enfoque a ne-

nhuma ferramenta específica, exercitare-

mos a produção de protótipos conceituais 
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e a condução de testes de avaliação.

Disciplinas: Introdução ao Projeto de Jogos

Público-alvo: estudantes de graduação ou 

já graduados

Período de realização: 12 a 16/1

Carga horária: 15h

Vagas: 40

Período de inscrição: 1/11 a 20/12/2014
Contato: Secretaria da Comissão dos Cur-

sos de Verão

Situação: solicitada

 
Difusão
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO COM 
JAVA

Coordenador: Alexandre Lymberopoulos

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver a capacidade dos 

alunos nos conceitos básicos de programa-

ção.

Disciplinas: Lógica de Programação com 

Java

Público-alvo: interessados em atuar como 

programadores

Período de realização: 5 a 23/1

Carga horária: 30h

Vagas: 110

Período de inscrição: 1 a 20/11/2014
Contato: Secretaria da Comissão dos Cur-

sos de Verão

Situação: solicitada

 

Difusão
MATEMÁTICA E MÁGICA

Coordenador: Alexandre Lymberopoulos

Forma: presencial

Objetivo: este curso possui dois objetivos: 

mostrar e estudar propriedades matemáti-

cas que formam a base de números sofisti-

cados de mágica, incluindo resultados mo-

tivados pela mágica e ensinar técnicas de 

apresentação eficiente de rotinas mágicas, 

capazes de produzir o efeito de encanta-

mento na plateia. Os números de mágica 

serão todos baseados nas propriedades 

estudadas.

Disciplinas: Matemática e Mágica

Público-alvo: professores de segundo grau, 

mágicos e interessados em geral

Período de realização: 5 a 16/1

Carga horária: 25h

Vagas: 30

Período de inscrição: 1/11 a 20/12/2014
Contato: Secretaria da Comissão dos Cur-

sos de Verão

Situação: solicitada

 
Difusão
PROGRAMAÇÃO COM A LINGUAGEM 
JAVA

Coordenador: Alexandre Lymberopoulos

Forma: presencial (turmas 1 e 2)

Objetivo: auxiliar na formação de alunos  

e/ou profissionais da área.

Disciplinas: Programação com a Linguagem 

Java

Público-alvo: profissionais de programação 

ou alunos de ciências exatas  interessados 

em uma iniciação à programação orientada 

a objetos e à internet
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Período de realização: 26/1 a 13/2

Carga horária: 30h

Vagas: 110

Período de inscrição: 1/11 a 20/12/2014
Contato: Secretaria da Comissão dos Cur-

sos de Verão

Situação: solicitada

  
Difusão
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E 
CRIATIVIDADE

Coordenador: Alexandre Lymberopoulos

Forma: presencial

Objetivo: através da preposição e resolu-

ção de problemas de matemática de diver-

sos níveis, desenvolver o potencial criativo 

dos participantes, procurando mostrar que 

a criatividade é essencial na arte de resolver 

problemas.

Disciplinas: Resolução de Problemas e Cria-

tividade

Público-alvo: interessados em geral

Período de realização: 9 a 13/2

Carga horária: 15h

Vagas: 60

Período de inscrição: 1/11 a 19/12/2014
Contato: Secretaria da Comissão dos Cur-

sos de Verão

Situação: solicitada

 
Difusão
TESTES DE PROGRAMAS COM JAVA

Coordenador: Alexandre Lymberopoulos

Forma: presencial

Objetivo: introduzir profissionais e/ou es-

tudantes aos conceitos e ferramentas bá-

sicas de teste de software para que estes 

possam desenvolver aplicações de melhor 

qualidade e menor custo.

Disciplinas: Testes de Programas com Java

Público-alvo: estudantes e/ou profissionais 

da área de informática ou afins

Período de realização: 2 a 6/2

Carga horária: 30h

Vagas: 30

Período de inscrição: 1/11 a 20/12/2014
Contato: Secretaria da Comissão dos Cur-

sos de Verão 

Situação: solicitada

 
Difusão
TÓPICOS DE HISTÓRIA DA ÁLGEBRA

Coordenador: Alexandre Lymberopoulos

Forma: presencial

Objetivo: auxiliar na formação acadêmica 

dos estudantes de graduação da USP e de 

outras faculdades, bem como promover a 

prestação de serviços à comunidade e o 

nivelamento para os estudantes de pós-

-graduação.

Disciplinas: Tópicos de História da Álgebra

Público-alvo: alunos de graduação em ciên-

cias exatas

Período de realização: 2 a 6/2

Carga horária: 10h

Vagas: 30

Período de inscrição: 1/11 a 19/12/2014
Contato: Secretaria da Comissão dos Cur-

sos de Verão

Situação: solicitada
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Difusão
UMA INTRODUÇÃO À ANÁLISE 
EXPLORATÓRIA DE DADOS E 
MÉTODOS ESTATÍSTICOS

Coordenador: Alexandre Lymberopoulos

Forma: presencial

Objetivo: auxiliar a formação acadêmica 

dos estudantes de graduação da USP e 

outras faculdades, bem como promover a 

prestação de serviços à comunidade.

Disciplinas: Uma Introdução à Análise Ex-

ploratória de Dados e Métodos Estatísticos

Público-alvo: professores de ensino médio 

e público em geral

Período de realização: 5 a 30/1

Carga horária: 40h

Vagas: 60

Período de inscrição: 3/11 a 19/12/2014
Contato: Secretaria da Comissão dos Cur-

sos de Verão

Situação: solicitada

 

INSTITUTO DE QUÍMICA 

CURSOS
 
Atualização
RADICAIS LIVRES E SUAS INTERFACES 
COM A VIDA

Coordenador: Shaker Chuck Farah

Forma: presencial

Objetivo: o curso tem a finalidade de ofe-

recer conhecimentos básicos sobre radicais 

livres que tenham aplicação nas disciplinas 

de biologia e química do ensino médio. 

Consistirá de atividades diversificadas em 

salas de aula e laboratório, com uso de 

softwares educacionais, atividades em gru-

po, entre outras.

Disciplinas: Radicais Livres e Suas Interfaces 

com a Vida

Público-alvo: professores de química e bio-

logia da rede pública de ensino

Período de realização: 19 a 23/1

Carga horária: 30h

Vagas: 40

Período de inscrição: 1 a 13/11/2014
Contato: Secretaria de Bioquímica

Situação: solicitada

 
Difusão
CURSO DE VERÃO EM BIOQUÍMICA E 
BIOLOGIA MOLECULAR

Coordenadora: Letícia Labriola

Vice-coordenadora: Nadja Cristhina de 

Souza Pinto

Forma: presencial

Objetivo: o objetivo principal do curso é 

aproximar estudantes de graduação da 

pesquisa científica em Bioquímica e Biolo-

gia Molecular, em particular daquela desen-

volvida no Departamento de Bioquímica do 

IQ-USP. Adicionalmente, propiciar-lhes a 

oportunidade de conhecer técnicas e pro-

cedimentos atuais, aos quais não se têm 

acesso em suas instituições de origem.

Disciplinas: Curso de Verão em Bioquímica 

e Biologia Molecular

Público-alvo: alunos de graduação de dife-

rentes habilitações e de diferentes institui-

ções e estados da federação com interesse 

em bioquímica

Período de realização: 19 a 30/1

Carga horária: 80h

Vagas: 30



| 77 

Período de inscrição: 13 a 31/10/2014
Contato: Secretaria do Departamento de 

Bioquímica

Situação: solicitada

 
NÚCLEO DOS DIREITOS

CURSOS
 
Difusão
PRÁTICAS DE PROMOÇÃO DOS 
DIREITOS DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA: PREPARAÇÃO DE 
MATERIAL DIDÁTICO ACESSÍVEL

Coordenadora: Lucia Vilela Leite Filgueiras

Forma: presencial

Objetivo: informar professores de cursos 

com alunos com deficiência a respeito da 

preparação do material didático, visando 

atender aos direitos desses alunos a uma 

vivência acadêmica plena.

Disciplinas: Acessibilidade do Material Pe-

dagógico

Público-alvo: servidores da USP, em espe-

cial docentes

Carga horária: 16h

Vagas: 20

Período de inscrição: 15/1 a 20/2
Contato: Ana Maria Estela Caetano Barbo-

sa

Situação: homologada

 

Difusão
PRÁTICAS DE PROMOÇÃO DOS 
DIREITOS DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA: ACESSIBILIDADE NO 
ESPAÇO FÍSICO

Coordenadora: Lucia Vilela Leite Filgueiras

Forma: presencial

Objetivo: dotar as unidades e os órgãos 

responsáveis da Universidade de São Paulo 

de instrumentos para promover o cumpri-

mento das normas de acessibilidade previs-

tas na legislação brasileira, que garantem a 

supressão de barreiras e de obstáculos em 

espaços públicos.  Tentaremos analisar os 

diferentes problemas arquitetônicos para 

as pessoas com deficiência com base na 

respectiva Norma ABNT.

Disciplinas: Avaliação da Acessibilidade no 

Espaço Físico

Público-alvo: servidores da USP e público 

em geral

Período de realização: 12 e 13/1

Carga horária: 16h

Vagas: 20

Período de inscrição: 1/11 a 15/12/2014
Contato: Ana Maria Estela Caetano Barbosa

Situação: homologada

 
Difusão
PRÁTICAS DE PROMOÇÃO DOS 
DIREITOS DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA: O ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO

Coordenadora: Lucia Vilela Leite Filgueiras

Forma: presencial

Objetivo: informar servidores públicos e 

terceirizados da Universidade de São Pau-

lo a respeito dos direitos das pessoas com 
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deficiência e praticar, por meio de dinâmi-

cas e atividades, o trato com essas pessoas 

no atendimento ao público, de modo a as-

segurar o direito dessas pessoas ao uso dos 

espaços da Universidade.

Disciplinas: Direito da Pessoa com Deficiên-

cia: Uma Abordagem Voltada para o Aten-

dimento

Público-alvo: servidores públicos e terceiri-

zados da USP

Período de realização: 2/3

Carga horária: 8h

Vagas: 30

Período de inscrição: 1 a 28/2
Contato: Ana Maria Estela Caetano Barbo-

sa

Situação: homologada

 
Difusão
PRÁTICAS NA PROMOÇÃO DOS 
DIREITOS DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA: ACESSIBILIDADE EM 
EVENTOS

Coordenadora: Lucia Vilela Leite Filgueiras

Forma: presencial

Objetivo: formar os organizadores de even-

tos da Universidade de São Paulo a respeito 

da realização de eventos acessíveis; apre-

sentar os recursos disponíveis, cuidados e 

adequações necessários para assegurar o 

direito dessas pessoas ao uso dos espaços 

da Universidade.

Disciplinas: Acessibilidade em Eventos

Público-alvo: organizadores de eventos da 

Universidade de São Paulo

Período de realização: 17/4

Carga horária: 8h

Vagas: 30

Período de inscrição: 15/3 a 15/4
Contato: Ana Maria Estela Caetano Barbosa

Situação: homologada
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SÃO PAULO
QUADRILÁTERO SAÚDE-DIREITO
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FACULDADE DE DIREITO

A Faculdade

A Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo foi criada em 1827, tendo sido 

incorporada à Universidade de São Paulo 

quando de sua fundação em 1934. Em razão 

da sua história e da relação desta com o pré-

dio que ocupa no centro da cidade, perma-

neceu no Largo de São Francisco, na escola 

conhecida como Arcadas.

Sua criação deu-se poucos anos após a pro-

clamação da Independência do Brasil, desti-

nada a formar governantes e administradores 

públicos para conduzir o país recém-eman-

cipado. Essa origem teve como resultado a 

formação de nove presidentes da República, 

diversos governadores e prefeitos, além de 

outros agentes públicos.

 

O ambiente intelectual propiciou a partici-

pação de alunos e professores nos princi-

pais debates intelectuais que se seguiram: o 

abolicionismo,  o movimento republicano, o 

movimento constitucionalista na década de 

1930, a campanha das Diretas Já, no final dos 

anos 80, e a campanha Sou da Paz pelo de-

sarmamento.

 

Também no âmbito cultural, a Faculdade 

exerceu desde cedo um papel de destaque, 

participando ativamente de movimentos 

estético-culturais. Aqui estudaram os poetas 

românticos Álvares de Azevedo, Castro Alves 

e Fagundes Varella. Mais tarde, Oswald de 

Andrade, Guilherme de Almeida, Hilda Hirit, 

Haroldo de Campos e Paulo Bonfim foram 

outros dos vários alunos das Arcadas ilustres 

na literatura. Este último compôs a letra de 

uma trova acadêmica cantada em eventos 

acadêmicos da Faculdade: “Memórias da 

São Francisco/Que eu canto com emoção/

Em cada canto do Largo/Eu Largo a minha 

saudade”.
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No presente, a Faculdade se caracteriza 

pela busca de aperfeiçoamento constante 

do seu ensino, a fim de conciliar a tradição 

com as exigências modernas do estudo do 

Direito e manter a excelência na formação 

de seus quadros discentes.  Neste sentido, 

mudanças curriculares e internacionalização 

da Faculdade, com a ampliação de intercâm-

bio discente e docente – são preocupações  

constantes, assim como a qualidade e o im-

pacto de sua pesquisa.

Como repercussão da pesquisa, a Faculda-

de realiza muitos eventos, como congressos, 

seminários e jornadas de âmbito nacional e 

internacional, sobre os mais diferentes temas, 

os quais são abertos ao público externo me-

diante inscrição específica.
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A par disso, mantém sua tradição de debate 

e participação política e de atuação na cultu-

ra e extensão. Quanto à cultura, os estudan-

tes mantêm a Academia de Letras, formada 

pelos alunos que se interessam e produzem 

textos literários. Além disso, o Coral da Fa-

culdade de Direito é integrado por alunos, 

funcionários e público externo interessado 

no canto.

A extensão universitária na Faculdade de 

Direito é também pioneira. Desde 1919 a 

Faculdade oferece um serviço de assessoria 

jurídica gratuita. Na década de 40, essa ati-

vidade adquire o nome, que traz até hoje, de 

Departamento Jurídico XI de Agosto. Nele, 

um grande número de estudantes da Facul-

dade presta assessoria gratuita à população 

de baixa renda da cidade.

Atualmente, as atividades de extensão de-

sempenham um espaço central na vida da 

Faculdade, permitindo aos alunos uma maior 

comunicação e interação com a sociedade e, 

ao mesmo tempo, entender as dificuldades 

de interpretação e aplicação do Direito na 

prática. Trata-se, assim, de estender ao públi-

co externo o que se aprende nas atividades 

de ensino e pesquisa e, pelo contato com as 

dificuldades práticas, alimentar a pesquisa e 

o ensino.

 

As atividades são voluntárias, com frequência 

concebidas pelos próprios alunos e desem-

penhadas com a supervisão de um professor 

orientador. Assim, os estudantes prestam as-

sessoria jurídica a diferentes grupos sociais e 

minorias, realizam práticas simuladas de so-

lução de controvérsias e aprofundam temas 

de pesquisa.  Prestam também serviços à 

sociedade, a exemplo do Cursinho Arcadas, 

preparatório para o vestibular.

 

Dentro da perspectiva de interação com 

a sociedade por meio da extensão e como 

forma de expressão dos assuntos pelos quais 

militam, os estudantes da Faculdade forma-

ram diversas entidades que constituem o 

Fórum de Extensão da Faculdade, no qual 

debatem temas de interesse comum à sua 

atuação.  Algumas das entidades estudantis 

da Faculdade em 2014 eram: a Associação 

Atlética Acadêmica XI de Agosto, o Serviço 

de Assessoria Jurídica Universitária (SAJU), 
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o Núcleo de Estudos Internacionais (NEI), 

a Academia de Letras, a SanFran Júnior, o 

Coletivo Dandara, o Centro Acadêmico XI 

de Agosto, o Departamento Jurídico XI de  

Agosto, a Clínica de Direitos Humanos,  o 

Núcleo de Direito à Cidade, o Grupo de Estu-

dos em Direito e Sexualidade (GEDS), o Nú-

cleo de Estudos Bíblicos (NEB),  o Grupo de 

Teatro, o Clube das Simulações, o Cursinho 

Arcadas e o CAPEJur. Algumas novas entida-

des se incorporam a esta lista ano a ano.

 A Faculdade e os Alunos de Extensão

A Faculdade de Direito oferece aos alunos de 

extensão algumas modalidades de cursos e 

atividades, oferecidas no âmbito do progra-

ma Universidade Aberta à Terceira Idade. São 

oferecidas atualmente duas atividades:

O Prazer da Leitura:  curso coordenado pelos 

professores Paulo Borba Casella e Fabiana 

Natalia Ilario. O curso objetiva proporcionar 

um espaço para a reflexão e a expressão de 

ideias por meio da leitura e da elaboração de 

textos. Os alunos são convidados a apreciar 

e a explorar textos de diversos autores e gê-

neros, incluindo músicas, filmes e entrevistas. 

A partir da discussão dos temas abordados 

e da leitura individual dos significados apre-

endidos, cada participante poderá elaborar e 

compartilhar seu próprio texto com o grupo.

Cidadania, Meio Ambiente e Direito: ativida-

de na modalidade de palestras, sob a coor-

denação dos professores Ana Maria Nusdeo 

e José Levi Mello do Amaral Junior. O objeti-

vo da atividade é trazer ao público leigo em 

Direito noções básicas sobre cidadania, cons-

tituição e direito ambiental. 

Os cursos oferecidos de acordo com calen-

dários próprios podem ser de especialização, 

nas áreas de Direito do Trabalho e Direito Tri-

butário, ou de extensão, que variam a cada 

ano.
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ESCOLA DE ENFERMAGEM

CURSOS

Especialização
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA

Coordenadora: Ana Lucia Siqueira Costa

Vice-coordenadora: Raquel Rapone Gai-

dzinski

Forma: presencial

Objetivo: fornecer subsídios teóricos e prá-

ticos para a atuação clínica nas áreas de 

prevenção, tratamento, cuidados paliativos 

e reabilitação em oncologia; desenvolver 

habilidades para o cuidado focado na pes-

soa e na família, visando ao acolhimento, 

bem-estar e ao alívio do sofrimento; capa-

citar profissionais para o cuidado e gestão 

segundo os princípios da prática baseada 

em evidência; capacitar profissionais para 

a avaliação da qualidade das evidências 

de pesquisa em saúde; desenvolver habili-

dades relacionadas ao trabalho em equipe 

multiprofissional em oncologia; fornecer 

subsídios teóricos e práticos referentes à 

organização e à dinâmica do trabalho em 

serviços de oncologia; desenvolver habi-

lidades de reflexão e tomada de decisão 

considerando os aspectos éticos envolvidos 

no cuidado e gestão em oncologia.

Disciplinas: A Pesquisa e a Prática Basea-

da em Evidência em Oncologia; Aspectos 

Psíquicos e Sociais do Paciente e da Família 

em Oncologia; Bases em Oncologia; Con-

trole de Sintomas, Cuidado Paliativo, Perda, 

Morte e Luto em Oncologia; Emergências/

Urgências Oncológicas; Estágio Clínico 
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Supervisionado em Oncologia; Ética, Bio-

ética, Legislação em Oncologia; Farmacoe-

conomia; Gestão Multiprofissional em On-

cologia; Principais Tumores e Modalidades 

de Tratamento Oncológico; Processo de 

Cuidado em Saúde; Projetos Multiprofissio-

nais de Gestão da Assistência em Oncolo-

gia; Reabilitação em Oncologia; Seminários 

sobre Conceitos e Métodos em Pesquisa

Público-alvo: enfermeiros, nutricionistas, 

assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeu-

tas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacio-

nais, farmacêuticos, tecnólogos em imagem

Período de realização: 2/3/2015 a 

2/3/2016

Carga horária: 500h

Vagas: 30

Período de inscrição: 4 a 8/3/2014
Contato: Serviço de Cultura e Extensão

Situação: aprovada

Atualização
INSTRUMENTALIZAÇÃO DE 
ENFERMEIROS PARA O USO 
DO RACIOCÍNIO CLÍNICO NA 
QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM

Coordenadora: Rita de Cássia Gengo e Sil-

va

Vice-coordenadora: Anna Maria Chiesa

Forma: presencial

Objetivo: discutir a contribuição da clíni-

ca de enfermagem para o aprimoramento 

da saúde dos indivíduos, famílias e grupos 

sociais; reconhecer a sistematização da 

assistência de enfermagem como um ins-

trumento do processo de trabalho dos en-

fermeiros; resgatar a legislação da prática 

profissional do enfermeiro que embasa as 

possibilidades de atuação em diferentes 

serviços de saúde; apresentar diferentes 

classificações de linguagem em enferma-

gem; aprimorar hábitos mentais e habilida-

des cognitivas necessárias para o raciocínio 

clínico em enfermagem e construir instru-

mentos que deem suporte ao registro das 

diferentes modalidades da prática.

Disciplinas: A Contribuição da Clínica de 

Enfermagem para o Aprimoramento da 

Saúde dos Indivíduos, Família e Grupos 

Sociais; Raciocínio Clínico em Enfermagem; 

Registros de Enfermagem; SAE e Classifica-

ções em Enfermagem

Público-alvo: graduados em Enfermagem

Período de realização: 5/3 a 2/4

Carga horária: 40h

Vagas: 40

Período de inscrição: 21/7 a 1/8/2014
Contato: Secretaria de Cultura e Extensão 

Universitária

Situação: homologada

FACULDADE DE MEDICINA

CURSOS

Especialização
ACUPUNTURA EM DOR OROFACIAL

Coordenador: Wu Tu Hsing

Vice-coordenadora: Yolanda Maria Garcia

Forma: presencial

Objetivo: focado em bases científicas, o cur-

so objetiva a melhor compreensão da fisio-

logia, diagnóstico e tratamento das dores e 

disfunções do sistema estomatognático e 
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estruturas relacionadas. Igualmente, estas 

disfunções serão abordadas sob a ótica da 

medicina tradicional chinesa, assim capa-

citando o médico e o cirurgião-dentista a 

tratar a disfunção temporomandibular e dor 

orofacial não apenas pelos recursos ociden-

tais, mas principalmente pela acupuntura.

Disciplinas: Acupuntura Escalpeana; Aulas 

Práticas ou de Campo em Acupuntura; Clí-

nica Médica e Terapêutica; Dor Orofacial; 

Eletroacupuntura; Pontos e Meridianos; 

Processo de Envelhecimento; Propedêuti-

ca; Seminários de Acupuntura; Técnicas Es-

peciais; Teorias Básicas; Tratamento da Dor

Público-alvo: médicos e dentistas com re-

gistro nos respectivos conselhos de classe 

no Brasil interessados em se especializar em 

disfunção temporomandibular e dor orofa-

cial

Período de realização: 5/3/2015 a 

3/3/2016

Carga horária: 400h

Vagas: 15

Período de inscrição: 2 a 31/1
Contato: Rita Freitas

Situação: aprovada

Especialização
FITOTERAPIA CHINESA I

Coordenador: Wu Tu Hsing

Vice-coordenadora: Yolanda Maria Garcia

Forma: presencial

Objetivo: formar conhecimento em fitotera-

pia chinesa para médicos e farmacêuticos, 

de preferência com conhecimento básico 

de medicina tradicional chinesa.

Disciplinas: Diagnóstico, Diferenciação das 

Síndromes e Tratamento; Etiopatogenia 

pela Medicina Tradicional Chinesa (MTC); 

Introdução ao Curso de Fitoterapia Chinesa 

I; Introdução da Medicina Tradicional Chi-

nesa (MTC); Matéria Médica Chinesa e Fór-

mulas Magistrais; Tratamento das Principais 

Condições Clínicas

Público-alvo: médicos e farmacêuticos inte-

ressados em fitoterapia chinesa

Período de realização: 3/3/2015 a 

2/3/2016

Carga horária: 462h

Vagas: 60

Período de inscrição: 2/1 a 2/3
Contato: Dr. André Tsai

Situação: solicitada

Especialização
REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE

Coordenador: Wu Tu Hsing

Vice-coordenador: Raymundo Soares de 

Azevedo Neto

Forma: presencial

Objetivo: formar pesquisadores aptos a 

executarem revisões sistemáticas e metaná-

lises em suas respectivas áreas de conheci-

mento.

Disciplinas: Apresentação dos Dados; Ava-

liação da Elegibilidade em Revisões Siste-

máticas; Estratégia de Busca e Fontes de 

Evidência; Introdução às Revisões Sistemá-

ticas e Metanálise; Metanálise; Qualidade 

da Revisão Sistemática e Avaliação da Evi-

dência; Redação do Manuscrito; Risco de 

Viés em Publicações; Tipos de Dados e Me-

didas de Efeito

Público-alvo: médicos, pesquisadores e 

profissionais de saúde

Período de realização: 4/3/2015 a 
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2/3/2016

Carga horária: 550h

Vagas: 100

Período de inscrição: 2/1 a 3/3
Contato: João Amadera

Situação: solicitada

Atualização
COMPREENSÃO DA TERMINOLOGIA 
DA MEDICINA CHINESA

Coordenador: Wu Tu Hsing

Forma: presencial

Objetivo: entender as terminologias da 

medicina tradicional chinesa, incluindo os 

termos gerais, os principais pontos dos me-

ridianos e os poemas mais famosos.

Disciplinas: Os Poemas; Os Principais Pon-

tos dos Meridianos; Terminologia Básica

Público-alvo: médicos acupunturistas

Período de realização: 24/3 a 30/11

Carga horária: 48h

Vagas: 60

Período de inscrição: 2/1 a 28/2
Contato: Dai Ling

Situação: solicitada

Atualização
CURSO INTENSIVO DE GERIATRIA

Coordenador: Wilson Jacob Filho

Forma: presencial

Objetivo: atualizar clínicos e geriatras em 

problemas comuns encontradas no dia a 

dia do atendimento ao idoso. O curso inte-

gra o conhecimento das diversas disciplinas 

necessárias para o manejo geral dos idosos.

Disciplinas: Intensivo de Geriatria

Público-alvo: médicos

Período de realização: 26/3/2015 a 

29/3/2015

Carga horária: 40h

Vagas: 90

Período de inscrição: 4/11/2014 a 
20/3/2015
Contato: Neusa Rodrigues de Souza Silva

Situação: solicitada

ATIVIDADES

Prática Profissionalizante
DIAGNÓSTICO E MANEJO CIRÚRGICO 
DAS LESÕES TRAUMÁTICAS DE 
NERVOS PERIFÉRICOS (CURTA 
DURAÇÃO)

Coordenador: Manoel Jacobsen Teixeira

Forma: presencial

Objetivo: capacitar novos profissionais para 

o diagnóstico e tratamento de lesões trau-

máticas de nervos periféricos.

Disciplinas: Diagnóstico e Manejo Cirúrgico 

das Lesões Traumáticas de Nervos Periféri-

cos

Público-alvo: residência médica completa 

em Neurocirurgia, Cirurgia Plástica ou Ci-

rurgia Ortopédica

Período de realização: 1/2/2015 a 

31/1/2016

Carga horária: 480h

Vagas: 4
Período de inscrição: 1 a 30/9/2014
Contato: Elizabeth ou Maria Cecília

Situação: homologada
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Prática Profissionalizante
DIAGNÓSTICO E MANEJO CIRÚRGICO 
DAS LESÕES TRAUMÁTICAS DE 
NERVOS PERIFÉRICOS (LONGA 
DURAÇÃO)

Coordenador: Manoel Jacobsen Teixeira

Forma: presencial

Objetivo: capacitar novos profissionais para 

o diagnóstico e tratamento de lesões trau-

máticas de nervos periféricos.

Disciplinas: Diagnóstico e Manejo Cirúrgico 

das Lesões Traumáticas de Nervos Periféri-

cos

Público-alvo: residência médica completa 

em Neurocirurgia, Cirurgia Plástica ou Ci-

rurgia Ortopédica

Período de realização: 1/2/2015 a 

31/1/2016

Carga horária: 1920h

Vagas: 4
Período de inscrição: 1 a 30/9/2014
Contato: Elizabeth ou Maria Cecília

Situação: homologada

Prática Profissionalizante
NEUROCIRURGIA ONCOLÓGICA COM 
ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR (CURTA 
DURAÇÃO)

Coordenador: Manoel Jacobsen Teixeira

Vice-coordenador: Guilherme Alves Lepski

Forma: presencial

Objetivo: complementar a formação do es-

pecialista na área de neuro-oncologia com 

enfoque prático, multidisciplinar e tecnoló-

gico.

Disciplinas: Neurocirurgia Oncológica com 

Enfoque Multidisciplinar

Público-alvo: os interessados deverão ter 

concluído residência médica na área de 

Neurocirurgia, Neurologia, Oncologia, Ra-

diologia ou Radioterapia

Período de realização: 1/2/2015 a 

31/1/2016

Carga horária: 403h

Vagas: 4
Período de inscrição: 1 a 30/9/2014
Contato: Elizabeth ou Maria Cecília

Situação: homologada

Prática Profissionalizante
NEUROCIRURGIA ONCOLÓGICA COM 
ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR (LONGA 
DURAÇÃO)

Coordenador: Manoel Jacobsen Teixeira

Vice-coordenador: Guilherme Alves Lepski

Forma: presencial

Objetivo: complementar a formação do es-

pecialista na área de neuro-oncologia com 

enfoque prático, multidisciplinar e tecnoló-

gico.

Disciplinas: Neurocirurgia Oncológica com 

Enfoque Multidisciplinar

Público-alvo: os interessados deverão ter 

concluído residência médica na área de 

Neurocirurgia, Neurologia, Oncologia, Ra-

diologia ou Radioterapia

Período de realização: 1/2/2015 a 

31/1/2016

Carga horária: 1612h

Vagas: 4
Período de inscrição: 1 a 30/9
Contato: Elizabeth ou Maria Cecília

Situação: homologada
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FACULDADE DE SAÚDE 
PÚBLICA
 
CURSOS
 
Especialização
ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA

Coordenador: Paulo Capel Narvai

Vice-coordenador: Marco Akerman

Forma: a distância

Objetivo: propiciar uma formação espe-

cializada em Saúde Pública utilizando  es-

tratégia educacional semipresencial com 

abordagem pedagógica crítico-reflexiva, 

promovendo a pesquisa e a construção do 

conhecimento dinâmico, possibilitando a 

atuação profissional na saúde em uma pers-

pectiva multissetorial.

Disciplinas: Acesso e Uso da Informação 

em Saúde Pública – INF; Atenção à Saú-

de – ATE; Bioestatística – BIO; Ciência e 

Saúde Pública – CIE; Comunicação e Saú-

de – COM; Direito e Saúde Pública – DIR; 

Economia e Saúde Pública – ECO; Educa-

ção em Saúde – EDU; Entomologia e Saúde 

Pública – ENT; Epidemiologia – EPI; Espaço, 

Tempo e Saúde Pública – ETS; Ética e Saú-

de Pública – ETI; História da Saúde Pública 

– HIS; Política e Gestão da Saúde Pública 

– PGS; Promoção da Saúde – PRO; Saúde e 

Ambiente – AMB; Sistemas de Informação 

e Estatísticas de Saúde – SIS; Vigilância em 

Saúde – VIG

Público-alvo: graduados de todas as áreas 

afins com interesse acadêmico em Saúde 

Pública

Período de realização: 4/5/2015 a 

28/6/2016

Carga horária: 400h

Vagas: 60

Período de inscrição: 24/2 a 28/3

Contato: Serviços de Aprimoramento

Situação: aprovada

 

Difusão
ANÁLISE DE REGRESSÃO MÚLTIPLA

Coordenadora: Maria do Rosário Dias de 

Oliveira Latorre

Forma: presencial

Objetivo: apresentar aos alunos modelos 

de regressão linear e logística simples e 

múltipla.

Disciplinas: Análise de Regressão Múltipla

Público-alvo: profissionais da área de saúde

Período de realização: 26/1 a 6/2

Carga horária: 40h

Vagas: 50

Período de inscrição: 29/9 a 31/10/2014
Contato: Faculdade de Saúde Pública

Situação: homologada

Difusão
ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS EM 
ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS

Coordenador: José Leopoldo Ferreira An-

tunes

Forma: presencial

Objetivo: capacitar os estudantes e pes-

quisadores para reconhecer a utilidade da 

aplicação de séries temporais em estudos 

epidemiológicos, operacionalizar esse tipo 

de análise e interpretar apropriadamente 

os resultados obtidos pela análise de séries 

temporais das informações de saúde.

Disciplinas: Análise de Séries Temporais em 

Estudos Epidemiológicos
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Público-alvo: pesquisadores da área da 

saúde interessados em métodos epidemio-

lógicos

Período de realização: 2 a 5/2

Carga horária: 16h

Vagas: 40

Período de inscrição: 29/9 a 31/10/2014
Contato: Faculdade de Saúde Pública

Situação: homologada

 

Difusão
ANÁLISE ESPACIAL EM SAÚDE PÚBLICA

Coordenador: Francisco Chiaravalloti Neto

Forma: presencial

Objetivo: fornecer noções básicas de carto-

grafia, geoprocessamento, sistemas de in-

formação geográfica (SIG), análise espacial 

e apresentar suas principais aplicações em 

saúde pública; apresentar as várias formas 

de geocodificar endereços; oferecer subsí-

dios práticos para a elaboração de mapas 

temáticos de interesse para a área de saúde 

pública; oferecer subsídios práticos para o 

aprendizado e a utilização de ferramentas 

de análise espacial que tenham aplicação 

em saúde pública.

Disciplinas: Análise Espacial em Saúde Pú-

blica

Público-alvo: profissionais com nível supe-

rior concluído e com interesse em aplicação 

de conhecimentos sobre geoprocessamen-

to e análise espacial na área de saúde pú-

blica

Período de realização: 26/1 a 6/2

Carga horária: 40h

Vagas: 40

Período de inscrição: 17/11 a 5/12/2014
Contato: Faculdade de Saúde Pública

Situação: homologada

 

Difusão
ANÁLISE MULTINÍVEL EM ESTUDOS 
EPIDEMIOLÓGICOS

Coordenador: José Leopoldo Ferreira An-

tunes

Forma: presencial

Objetivo: capacitar os pesquisadores da 

área para reconhecer a utilidade da análi-

se multinível em estudos epidemiológicos, 

operacionalizar esse tipo de análise e inter-

pretar seus resultados.

Disciplinas: Análise Multinível em Estudos 

Espidemiológicos

Público-alvo: profissionais e interessados 

em modelos de multinível

Período de realização: 26 a 30/1

Carga horária: 20h

Vagas: 50

Período de inscrição: 29/9 a 31/10/2014
Contato: Faculdade de Saúde Pública

Situação: homologada
 
Difusão
AVALIAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS 
DE SAÚDE – CURSO DE VERÃO

Coordenador: Oswaldo Yoshimi Tanaka

Forma: presencial

Objetivo: capacitar os profissionais de 

saúde dos serviços públicos e privados a 

incorporar a avaliação como uma tarefa co-

tidiana na gestão de serviços e programas 

de saúde.

Disciplinas: Avaliação de Serviços e Progra-

mas de Saúde

Público-alvo: profissionais de serviço 

que atuam em gestão e/ou avaliação de 
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sistemas e serviços de saúde

Período de realização: 2 a 5/2

Carga horária: 16h

Vagas: 55

Período de inscrição: 29/9 a 31/10/2014
Contato: Serviço de Aprimoramento

Situação: homologada
 
Difusão
BASES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS 
PARA A ESCRITA CIENTÍFICA

Coordenadora: Cassia Maria Buchalla

Forma: presencial

Objetivo: facilitar à comunidade produtora 

de pesquisa da FSP a redação científica nos 

moldes da estrutura de um artigo científico 

da área de biomedicina, visando à publica-

ção em revistas indexadas nos sistemas de 

informação nacionais e internacionais.

Disciplinas: Bases Teóricas e Metodológicas 

para a Escrita Científica

Público-alvo: docentes, pesquisadores, alu-

nos de pós-graduação e alunos de iniciação 

científica

Período de realização: 28 a 30/1

Carga horária: 24h

Vagas: 60

Período de inscrição: 29/9 a 31/10/2014
Contato: Faculdade de Saúde Pública

Situação: homologada
 
Difusão
CORPO, ARTE E CLÍNICA

Coordenadora: Helena Akemi Wada Wata-

nabe

Forma: presencial

Objetivo: problematizar o corpo na forma-

ção em saúde, situar as práticas corporais e 

artísticas no campo da saúde pública/saúde 

coletiva e experimentar o cuidado e o pro-

cesso criativo com algumas práticas.

Disciplinas: Corpo, Arte e Clínica

Público-alvo: profissionais de nível superior

Período de realização: 26 a 29/1

Carga horária: 16h

Vagas: 30

Período de inscrição: 29/9 a 31/10/2014
Contato: Serviço de Aprimoramento

Situação: homologada
 
Difusão
CURSO BÁSICO DE EPI-INFO 7

Coordenadora: Maria do Rosário Dias de 

Oliveira Latorre

Forma: presencial

Objetivo: capacitar o aluno a construir ban-

co de dados epidemiológicos no Epi-Info e 

fazer a análise estatística ao nível descritivo 

com algumas situações de inferência.

Disciplinas: Curso Básico de Epi-Info 7

Público-alvo: interessados em análise esta-

tística e epidemiológica, com algum conhe-

cimento de estatístico

Período de realização: 2 a 6/2

Carga horária: 20h

Vagas: 33

Período de inscrição: 29/9 a 31/10/2014
Contato: Faculdade de Saúde Pública

Situação: homologada

 

Difusão
DELINEAMENTO DE ESTUDOS 
EPIDEMIOLÓGICOS

Coordenadora: Dirce Maria Trevisan Zanet-

ta

Forma: presencial
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Objetivo: apresentar e discutir os principais 

elementos para o delineamento de um es-

tudo epidemiológico, bem como os usos e 

limitações de estudos descritivos, de caso-

-controle e de coorte.

Disciplinas: Delineamento de Estudos Epi-

demiológicos

Público-alvo: pessoas com nível superior 

completo ou em curso

Período de realização: 2 a 6/2

Carga horária: 20h

Vagas: 30

Período de inscrição: 29/9 a 31/10/2014
Contato: Faculdade de Saúde Pública

Situação: homologada

 

Difusão
DESAFIOS DA REGULAÇÃO NA 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Coordenador: Gonzalo Vecina Neto

Forma: presencial

Objetivo: discutir a ideia de regulação da 

assistência à saúde na sociedade moder-

na; procurar entender a função do Estado 

em sua ação, tanto junto ao setor público, 

quanto ao privado; analisar algumas ferra-

mentas que estão sendo propostas e que 

tipo de resultado a sociedade pode esperar 

deste movimento.

Disciplinas: Desafios da Regulação na Assis-

tência à Saúde.

Público-alvo: profissionais de que traba-

lham na área de saúde pública e saúde su-

plementar

Período de realização: 26 a 30/1

Carga horária: 20h

Vagas: 30

Período de inscrição: 29/9 a 31/10/2014

Contato: Serviço de Aprimoramento

Situação: homologada
 
Difusão
ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 
E IMPACTO NA ATENÇÃO BÁSICA – 
CURSO DE VERÃO

Coordenadora: Helena Akemi Wada Wata-

nabe

Forma: presencial

Objetivo: instrumentalizar profissionais de 

saúde para a avaliação e planejamento da 

assistência à pessoa idosa na atenção bá-

sica.

Disciplinas: Envelhecimento Populacional e 

Impacto na Atenção Básica

Público-alvo: profissionais de nível superior

Período de realização: 2 a 6/2

Carga horária: 20h

Vagas: 50

Período de inscrição: 29/9 a 31/10/2014
Contato: Serviço de Aprimoramento

Situação: homologada
 
Difusão
GESTÃO DA SAÚDE BUCAL NO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CURSO 
DE VERÃO

Coordenador: Paulo Frazão São Pedro

Vice-coordenador: Paulo Capel Narvai

Forma: presencial

Objetivo: atualizar estudantes de Odonto-

logia, auxiliares e técnicos de saúde bucal, 

cirurgiões-dentistas, profissionais de saúde 

e especialistas em saúde pública/coleti-

va em aspectos científicos e tecnológicos 

relacionados com o planejamento, geren-

ciamento, acompanhamento, controle e 
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avaliação de ações e serviços de saúde bu-

cal no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Disciplinas: Gestão da Saúde Bucal no Sis-

tema Único de Saúde

Público-alvo: estudantes de Odontologia, 

auxiliares e técnicos de saúde bucal, cirur-

giões-dentistas, profissionais de saúde e es-

pecialistas em saúde pública/coletiva

Período de realização: 26 e 27/1

Carga horária: 16h

Vagas: 65

Período de inscrição: 29/9 a 31/10/2014
Contato: Serviço de Alunos

Situação: homologada
 
Difusão
IMUNIZAÇÕES E CONTROLE DE 
DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS: DESAFIOS 
ATUAIS

Coordenador: Eliseu Alves Waldman

Forma: presencial

Objetivo: apresentar e discutir temas atuais 

relacionados aos fundamentos imunológi-

cos, epidemiológicos e de análise de custo/

efetividade de vacinas recentemente incluí-

das na rotina do Programa Nacional de Imu-

nizações, assim como aspectos relativos ao 

impacto de longo prazo do uso universal de 

algumas vacinas.

Disciplinas: Imunizações e Controle de Do-

enças Transmissíveis: Desafios Atuais

Público-alvo: alunos de pós-graduação em 

áreas de ciências da saúde, médicos e en-

fermeiras que atuam em serviços de saúde 

na área de vigilância

Período de realização: 2 a 6/2

Carga horária: 20h

Vagas: 30

Período de inscrição: 29/9 a 31/10
Contato: Faculdade de Saúde Pública

Situação: homologada

 

Difusão
INQUÉRITOS DE SAÚDE – PROGRAMA 
DE VERÃO

Coordenadora: Regina Mara Fisberg

Forma: presencial

Objetivo: discutir o uso de inquéritos de 

saúde na análise do estilo de vida, das 

condições de saúde e do acesso e uso dos 

serviços de saúde; discutir o uso das infor-

mações obtidas nos inquéritos de saúde na 

elaboração das políticas públicas e gestão 

dos serviços de saúde.

Disciplinas: Inquéritos de Saúde – Curso do 

Programa de Verão

Público-alvo: profissionais da área da saúde

Período de realização: 2 a 6/2

Carga horária: 20h

Vagas: 30

Período de inscrição: 29/9 a 31/10/2014
Contato: Faculdade de Saúde Pública

Situação: homologada

 

Difusão
INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE DADOS 
LONGITUDINAIS

Coordenadora: Zilda Pereira da Silva

Forma: presencial

Objetivo: esse curso tem por objetivo apre-

sentar os conceitos básicos, a análise des-

critiva, e medidas-resumo dos modelos e 

métodos de diagnóstico em análise de da-

dos longitudinais.

Disciplinas: Introdução à Análise de Dados 

Longitudinais
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Público-alvo: profissionais da área de saúde 

pública e alunos de graduação e pós-gra-

duação; aconselhável conhecimento em 

nível introdutório de conceitos básicos em 

epidemiologia (modelos de regressão múl-

tipla, análise de séries temporais e análise 

multivariada)

Período de realização: 2 a 6/2

Carga horária: 20h

Vagas: 20

Período de inscrição: 29/9 a 31/10/2014
Contato: Faculdade de Saúde Pública

Situação: homologada
 
Difusão
INTRODUÇÃO À BIG DATA EM SAÚDE 
PÚBLICA

Coordenador: Alexandre Dias Porto Chia-

vegatto Filho

Forma: presencial

Objetivo: o presente curso tem como obje-

tivo introduzir o aluno ao acesso e à análise 

de grandes bases de dados.

Disciplinas: Introdução à Big Data em Saú-

de Pública

Público-alvo: alunos de graduação e pós-

-graduação interessados na análise de 

grandes bases de dados em saúde; o aluno 

deverá ter conhecimentos básicos de esta-

tística, como correlação e regressão e co-

nhecimento introdutório do uso do R

Período de realização: 26 a 30/1

Carga horária: 20h

Vagas: 25

Período de inscrição: 29/9 a 31/10/2014
Contato: Faculdade de Saúde Pública

Situação: homologada

 

Difusão
INTRODUÇÃO À TOXICOLOGIA IN 
SILICO

Coordenadora: Adelaide Cassia Nardocci

Forma: presencial 

Objetivo: fornecer conhecimentos básicos 

sobre toxicologia in silico, os métodos exis-

tentes e sua aplicação em saúde ambiental.

Disciplinas: Introdução à Toxicologia in Si-

lico

Público-alvo: profissionais do setor da 

saúde pública, meio ambiente, vigilância 

sanitária e do setor privado envolvidos na 

gestão de segurança química; alunos de 

mestrado e doutorado

Período de realização: 3 a 6/2

Carga horária: 16h

Vagas: 39

Período de inscrição: 29/9 a 
31/10/2014 
Contato: Serviço de Aprimoramento

Situação: homologada
 
Difusão 
INTRODUÇÃO AO PACOTE 
ESTATÍSTICO STATA 

Coordenadora: Maria do Rosário Dias de 

Oliveira Latorre 

Forma: presencial

Objetivo: apresentar aos alunos o comando 

deste pacote para análise de dados estatís-

ticos e epidemiológicos.

Disciplinas: Curso de Difusão Pacote Esta-

tístico Stata 

Público-alvo: interessados em análise esta-

tística e epidemiológica com algum conhe-

cimento de estatística e de epidemiologia

Período de realização: 2 a 6/2
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Carga horária: 20h

Vagas: 35

Período de inscrição: 29/9 a 31/10/2014
Contato: Faculdade de Saúde Pública

Situação: homologada
 
Difusão 
MODELAGEM COM EQUAÇÕES 
ESTRUTURAIS 

Coordenadora: Zilda Pereira da Silva 

Forma: presencial

Objetivo: esse curso tem por objetivo apre-

sentar modelos de equações estruturais 

como uma abordagem em modelagem 

envolvendo variáveis intervenientes, hie-

rarquia entre os determinantes e variáveis 

latentes destacando três modelos para da-

dos contínuos: análise de caminho, análise 

fatorial confirmatória e o modelo híbrido de 

equações estruturais.

Disciplinas: Modelagem com Equações Es-

truturais

Público-alvo: profissionais da área de saúde 

pública e alunos de pós-graduação; acon-

selhável conhecimento em nível introdutó-

rio de conceitos básicos em epidemiologia 

(interação, confundimento e mediação), 

modelos de regressão múltipla e análise fa-

torial exploratória

Período de realização: 26 a 30/1

Carga horária: 20h

Vagas: 30

Período de inscrição: 29/9 a 31/10/2014
Contato: Faculdade de Saúde Pública

Situação: homologada

 

Difusão
MODELOS DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 
COM APOIO COMPUTACIONAL

Coordenadora: Maria do Rosário Dias de 

Oliveira Latorre

Forma: presencial

Objetivo: fornecer ferramentas teóricas e 

práticas para a análise de dados epidemio-

lógicos através de técnicas de análise de 

variância.

Disciplinas: Modelos de Análise de Variân-

cia com Apoio Computacional

Público-alvo: pesquisadores interessados 

em análise estatística de dados epidemio-

lógicos; ter cursado Estatística Básica

Período de realização: 26 a 30/1

Carga horária: 20h

Vagas: 25

Período de inscrição: 29/9 a 31/10/2014
Contato: Faculdade de Saúde Pública

Situação: homologada
 
Difusão
PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO 
DA SAÚDE: ABORDAGEM CRÍTICA E 
IMPLICAÇÕES COM O SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE – PROGRAMA DE VERÃO

Coordenador: Marco Akerman

Forma: presencial

Objetivo: apresentar as bases teóricas, 

históricas e políticas que conduziram, no 

século passado, à instauração de políticas 

sociais e sistemas de proteção; estudar a re-

lação entre política social e determinantes 

da saúde; analisar a articulação entre deter-

minantes e promoção, com uso do conceito 

ampliado de saúde e o nexo entre proteção 

social, promoção e atenção primária em 
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saúde (APS) em relação ao Sistema Único 

de Saúde (SUS).

Disciplinas: Proteção Social e Promoção da 

Saúde: Abordagem Crítica e Implicações 

com o Sistema Único de Saúde

Público-alvo: profissionais de nível superior; 

lideranças de movimentos sociais com inte-

resse no tema

Período de realização: 2 a 6/2

Carga horária: 20h

Vagas: 35

Período de inscrição: 29/9 a 31/10/2014
Contato: Serviço de Aprimoramento

Situação: homologada
 
Difusão
REGRESSÕES APLICADAS AO 
ESTUDO DE EVENTOS DISCRETOS EM 
EPIDEMIOLOGIA

Coordenador: Fredi Alexander Diaz Quija-

no

Forma: presencial

Objetivo: apresentar uma visão geral dos 

modelos de regressão aplicados ao estudo 

de desfechos discretos em epidemiologia. 

Tomando como exemplos o modelo Bino-

mial e de Poisson, será feita uma introdução 

aos fundamentos teóricos e aplicações das 

regressões, tudo isto com o fim de fornecer 

ferramentas ao pesquisador na escolha de 

um modelo adequado de acordo com a na-

tureza do evento em estudo.

Disciplinas: Regressões Aplicadas ao Estu-

do de Eventos Discretos em Epidemiologia

Público-alvo: estudantes e profissionais 

que tenham cursado disciplinas de epide-

miologia e bioestatística e/ou dominem 

os seguintes temas: desenho de estudos 

epidemiológicos, medidas de associação, 

regressão linear e regressão logística

Período de realização: 2 a 6/2

Carga horária: 20h

Vagas: 25

Período de inscrição: 29/9 a 31/10/2014
Contato: Faculdade de Saúde Pública

Situação: homologada
 
Difusão
SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL: DESAFIOS DA 
ATUALIDADE

Coordenador: Alberto Olavo Advíncula 

Reis

Forma: presencial

Objetivo: contextualizar o panorama atual 

da saúde mental coletiva, apresentando a 

rede de atenção psicossocial tendo em vista 

alcances e desafios presentes nas práticas 

nesse campo; discutir temáticas específicas 

no âmbito da saúde mental: gênero, crimi-

nalidade, infância e adolescência, morador 

de rua, usuários de álcool e outras drogas.

Disciplinas: Rede de Atenção Psicossocial e 

Saúde Mental

Público-alvo: pesquisadores, graduandos e 

profissionais da área de saúde e afins inte-

ressados em discutir teorias e práticas volta-

das à saúde mental coletiva

Período de realização: 2 a 6/2

Carga horária: 27h

Vagas: 46

Período de inscrição: 29/9 a 
31/10/2014 
Contato: Faculdade de Saúde Pública

Situação: homologada
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Difusão 
SUSTENTABILIDADE DA SAÚDE 
UNIVERSAL: DEBATES E ESTRATÉGIAS – 
PROGRAMA DE VERÃO 

Coordenador: Áquilas Nogueira Men-

des 

Forma: presencial

Objetivo: possibilitar a abordagem da sus-

tentabilidade de sistemas universais de 

saúde nos campos econômico, fiscais e da 

gestão. Os temas que envolvem a discus-

são sobre a sustentabilidade incluem, prin-

cipalmente: a macroeconomia e a saúde; os 

desafios e propostas do financiamento do 

SUS; aspectos institucionais e legais da ges-

tão dos direitos universais da saúde; mode-

los de gestão e de remuneração dos pres-

tadores do SUS; os contratos organizativos 

da Ação Pública da Saúde. O curso inclui 

o debate sobre a problemática da gestão 

pública atual e a relação público-privado na 

saúde.

Disciplinas: Sustentabilidade da Saúde Uni-

versal: Debates e Estratégias

Público-alvo: profissionais e pós-graduan-

dos em Saúde Pública, gestores do siste-

ma de saúde, acadêmicos com produção 

na área de financiamento de sistemas de 

saúde

Período de realização: 26 a 30/1

Carga horária: 20h

Vagas: 50

Período de inscrição: 29/9 a 31/10/2014
Contato: Serviço de Aprimoramento

Situação: homologada

 

Difusão
USOS DA BASE DE DADOS DO CENSO 
DEMOGRÁFICO – METODOLOGIA E 
APLICAÇÕES

Coordenadora: Zilda Pereira da Silva

Forma: presencial

Objetivo: conhecer os conceitos e meto-

dologia do censo demográfico, principais 

aplicações dos dados e desenvolver habi-

lidade de utilização dos dados dos censos 

demográficos.

Disciplinas: Uso da Base de Dados do Cen-

so Demográfico: Metodologia e Aplicações

Público-alvo: alunos de graduação e pós-

-graduação, pesquisadores e profissionais 

da área de saúde e afins

Período de realização: 2 a 6/2

Carga horária: 20h

Vagas: 25

Período de inscrição: 29/9 a 31/10/2014
Contato: Faculdade de Saúde Pública

Situação: homologada
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bauru
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FACULDADE DE 
ODONTOLOGIA DE BAURU

ATIVIDADES

Prática Profissionalizante
CIRURGIA BUCAL

Coordenador: Paulo Sérgio Perri de Carva-

lho

Vice-coordenador: Eduardo Sant’Ana

Forma: presencial

Objetivo: Formar mão de obra capacitada 

em cirurgia bucal; atender a grande deman-

da existente na FOB por cirurgias que não 

se enquadram no processo da graduação.

Disciplina: Cirurgia Bucal

Público-alvo: cirurgiões-dentistas recém-

-formados

Período de realização: 10/2 a 18/12

Carga horária: 1270h

Vagas: 6
Período de inscrição: 10 a 14/11/2014
Contato: Luciana Zanon Fontes Lozano

Situação: solicitada

Prática Profissionalizante
CLÍNICA DE LINGUAGEM INFANTIL – 
DIAGNÓSTICO

Coordenadora: Dionísia Aparecida Cusin 

Lamônica

Forma: presencial

Objetivo: possibilitar ao fonoaudiólogo 

formação profissional na área de diagnós-

tico fonoaudiológico de alterações da lin-

guagem infantil, de origem neurológica e/

ou genética, aprimorando conhecimentos 

teóricos e práticos por meio da realização 

de procedimentos fonoaudiológicos, do 

acompanhamento dos atendimentos da 

graduação e do desenvolvimento de pes-

quisas na temática proposta.

Disciplina: Linguagem Infantil

Público-alvo: fonoaudiólogos

Período de realização: 23/2 a 3/6/2015

Carga horária: 450h

Vagas: 2
Período de inscrição: 21 a 31/7/2014
Contato: Departamento de Fonoaudiologia

Situação: homologada
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PIRACICABA
CAMPUS “LUIZ DE QUEIROZ”
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ESCOLA SUPERIOR DE 
AGRICULTURA “LUIZ DE 
QUEIROZ”

A Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” (ESALQ) é uma das unidades fun-

dadoras da Universidade de São Paulo (USP).  

Em 1901, foi inaugurada a Escola Agrícola 

Prática São João da Montanha, vinculada à 

Secretaria de Agricultura do Estado de São 

Paulo, com início das aulas em 3 de junho 

daquele ano. Em 1931, a instituição recebeu 

a denominação atual, Escola Superior de  

Agricultura “Luiz de Queiroz”, em homena-

gem ao seu idealizador. Conta com cerca 

de 250 professores, 550 funcionários e 3.000 

alunos entre graduação e pós-graduação, 

que realizam suas atividades em uma área de 

3.825,4 hectares,  correspondente a mais de 

50% da área total da USP. 

A ESALQ oferece 7 cursos de graduação e 14 

programas de pós-graduação (PPG), sendo 

um  internacional, dois interunidades e um 

interinstitucional. Conta com 12 departamen-

tos, mais de 150 laboratórios, quatro esta-

ções experimentais localizadas em Anhembi,  

Anhumas, Itatinga e Piracicaba (fazenda 

Areão, sede da Incubadora Tecnológica 

ESALQTec), e também com biblioteca que 

possui o mais completo acervo de obras re-

lacionadas às Ciências Agrárias da América 

Latina. 

Com mais de 14.000 profissionais formados, 

a partir de convênios com universidades es-

trangeiras, a ESALQ se insere no contexto 

internacional por meio da realização de in-

tercâmbios de alunos e professores, além de 

oferecer programas de dupla diplomação em 

Engenharia Agronômica e em Ciências dos 

Alimentos com escolas francesas.

Graduação

A ESALQ atualmente possui mais de 2.000 

estudantes e oferece 430 vagas anuais, assim 

distribuídas: 

 » Administração (40 vagas)

 » Ciências Biológicas (30 vagas)

 » Ciências dos Alimentos (40 vagas)
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 » Ciências Econômicas (40 vagas)

 » Engenharia Agronômica (200 vagas)

 » Engenharia Florestal (40 vagas)

 » Gestão Ambiental (40 vagas)

Pós-Graduação

Em 1964, a ESALQ foi a primeira unidade da 

USP a implantar um programa de pós-gradu-

ação. Já ultrapassou a marca de 8.100 teses 

e dissertações defendidas e conta com mais 

de mil alunos matriculados. Os programas  

oferecidos são:

 » Ciência Animal e Pastagem

 » Ciência e Tecnologia de Alimentos

 » Economia Aplicada

 » Engenharia de Sistemas Agrícolas

 » Entomologia

 » Estatística e Experimentação Agronômica

 » Fisiologia e Bioquímica de Plantas

 » Fitopatologia

 » Fitotecnia

 » Genética e Melhoramento de Plantas

 » Microbiologia Agrícola

 » Recursos Florestais

Solos e Nutrição de Plantas

Biologia Celular e Molecular Vegetal (interna-

cional: ESALQ-USP em parceria com a Ohio 

State University (OSU)  e Rutgers – The State 

University of New Jersey)

Ecologia Aplicada (interunidades: ESALQ e 

CENA)

Bioenergia (interinstitucional: USP, Unicamp 

e Unesp) 

Bioinformática (interunidades: ESALQ e Insti-

tuto de Matemática e Estatística da USP).

Pesquisa 

A ESALQ conta com pesquisadores qualifi-

cados, excelente infraestrutura física, finan-

ciamentos de agências de fomento e forte 

cooperação com instituições do Brasil e do 

exterior, o que garante sua participação ativa 

no desenvolvimento de pesquisa nos cená-

rios nacional e internacional, sendo conside-

rada referência em várias áreas da agropecu-

ária. 

Cultura e Extensão

Levar à sociedade o que se faz e produz em 

meio acadêmico e científico como forma de 
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retorno ao investimento feito em espaço pú-

blico são os objetivos que permeiam a rea-

lização de atividades culturais, publicações, 

cursos e eventos técnicos e científicos, visitas 

monitoradas e orientações ao produtor rural. 

Estas são algumas atividades de extensão 

que o aluno pode encontrar na ESALQ:

Casa do Produtor Rural: atende produtores 

rurais de Piracicaba e de todo o Brasil por 

meio da elaboração gratuita de respostas 

técnicas, palestras e treinamentos. Sua mis-

são é atuar de forma integrada com professo-

res, alunos de graduação e pós-graduação e 

com grupos de extensão, prestando orienta-

ção técnica eficiente e de qualidade a todas 

as demandas dos produtores, relacionadas à 

cadeia do agronegócio brasileiro.

Grupos de Extensão: têm como missão pro-

mover a formação integral dos estudantes 

universitários por meio de ações não assis-

tencialistas junto à sociedade, as quais são 

realizadas através de consultorias, eventos, 

cartilhas e palestras. Esta forma de interven-

ção social possibilita a disseminação e so-

cialização do conhecimento produzido para 

além dos espaços acadêmicos e contribui 

com aprendizagens inúmeras, principalmen-

te articulando o ensino e a pesquisa em prol 

de um mundo mais humanizado. Hoje, são 

58 grupos orientados por docentes, contan-

do com cerca de 500 alunos e 50 docentes 

participantes.

Programa Aprender com Cultura e Extensão: 

integra a Política de Apoio à Permanência e 

Formação Estudantil da Universidade de São 

Paulo. Tem por  finalidade e objetivos fomen-

tar as ações de cultura e extensão por meio 

da integração das atividades de pesquisa do 

corpo discente da graduação em projetos, de 

forma a contribuir para a sua formação. Em 

2014, a ESALQ teve 36 projetos aprovados, 

com 60 bolsas para alunos.

Grupos Musicais na ESALQ: atividades  

institucionais ligadas ao canto ou a instru-

mentos musicais. As atividades corais servem 

de motivação e aperfeiçoamento nos estu-
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dos e trabalho através de exercícios respira-

tórios, psicomotores, musicalização, memori-

zação, técnica vocal, socialização, concertos,  

palestras, viagens culturais e participação em 

festivais. São destinados a docentes, funcio-

nários, alunos de graduação e de pós-gra-

duação, além de membros da comunidade 

externa – Coral Luiz de Queiroz, Grupo Vocal 

Luiz de Queiroz e  Orquestra ESALQ.

Música na ESALQ: traz concertos para o 

Salão Nobre da instituição, dinamizando- 

-o como espaço cultural e artístico. Entre os 

objetivos da atividade estão a formação de 

plateia universitária, integração da comuni-

dade interna e externa do campus “Luiz de 

Queiroz”, valorização e divulgação de artistas 

por meio das apresentações musicais.

Rucas Musical: é realizado uma vez por mês 

com o objetivo de dar visibilidade aos talen-

tos artísticos da comunidade interna (alunos, 

docentes e funcionários).
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ESCOLA SUPERIOR DE 
AGRICULTURA “LUIZ DE 
QUEIROZ”

CURSOS

Especialização
GERENCIAMENTO AMBIENTAL 

Coordenador: Celso Augusto Clemente

Vice-coordenador: Antonio Carlos de Aze-

vedo

Forma: presencial

Objetivo: capacitar profissionais de diferen-

tes áreas de conhecimento, preparando-os 

para o exercício de planejamento, imple-

mentação, organização e gerência de pro-

cessos de gestão ambiental em instituições 

públicas e/ou privadas.

Disciplinas: Auditoria e Certificação Am-

biental; Avaliação de Riscos; Direito e Le-

gislação Ambiental; Ecologia e Reflores-

tamento; Economia do Meio Ambiente;  

Educação Ambiental; Energia, Poluição e 

Mudanças Climáticas; Gerenciamento de 

Áreas Contaminadas; Gerenciamento de 

Recursos Hídricos; Gerenciamento de Re-

síduos; Gestão Ambiental Urbana e Rural; 

Gestão da Sustentabilidade; Gestão de 

Impactos Ambientais; Metodologia de Mo-

nografia; Negociação de Conflitos e Facili-

tação; Recuperação de Áreas Degradadas 

por Mineração; Recuperação de Solos De-

gradados; Saúde Pública; Sistemas de Ges-

tão Ambiental

Público-alvo: profissionais de formação em 

nível superior com atuação e interesse na 

área ambiental

Período de realização: 20/3/2015 a 
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20/3/2017

Carga horária: 420h

Vagas: 56

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
19/3/2015
Contato: Maria Eugênia

Situação: aprovada

Especialização
MANEJO DO SOLO

Coordenador: Luís Reynaldo Ferracciú Al-

leoni

Vice-coordenador: Carlos Eduardo Pellegri-

no Cerri

Forma: presencial

Objetivo: abordar e discutir com os parti-

cipantes as bases teóricas e as práticas de 

manejo do solo necessárias para uma pro-

dução agrícola sustentável.

Disciplinas: Biologia e Fertilidade do Solo; 

Conservação do Solo e Planejamento do 

Uso da Terra; Nutrição e Adubação de Plan-

tas; O Solo como Meio Físico para Cresci-

mento de Plantas

Público-alvo: profissionais graduados em 

Engenharia Agronômica ou que exerçam 

atividades correlatas

Período de realização: 23/1/2015 a 

22/1/2017

Carga horária: 400h

Vagas: 67

Período de inscrição: 1/11/2014 a 
22/1/2015
Contato: Maria Eugênia

Situação: solicitada

  

Especialização
MBA EM AGROENERGIA

Coordenador: Pedro Valentim Marques

Vice-coordenador: Carlos José Caetano 

Bacha

Forma: a distância

Objetivo: capacitar e atualizar empresários 

e técnicos do setor em todo o Brasil em 

técnicas de economia e gestão aplicadas. 

Espera-se que ao final do curso os alunos 

aprimorem sua capacidade de entendimen-

to sobre agroenergia e possam administrar 

e tomar decisões com mais eficiência téc-

nica e econômica. Objetiva-se proporcionar 

uma visão integrada do processo empre-

sarial a partir de conceitos e fundamentos 

de organização do agronegócio brasileiro. 

Especificamente, pretende-se que os alu-

nos sejam capazes de entender o processo 

de formação de preços e como adminis-

trar os riscos decorrentes de variações nos 

mesmos, utilizando mercados futuros agro-

pecuários e papéis dele derivados (CPR e 

outros), através de estudos de custos de 

produção e análise de investimentos no 

setor agroenergético. Busca-se também 

proporcionar uma visão integrada do agro-

negócio, entendendo a influência de políti-

cas governamentais e globalização sobre a 

rentabilidade e organização das empresas 

e aprimorar competências, técnicas geren-

ciais e habilidades comportamentais que 

viabilizem a existência e sustentabilidade 

da empresa agroindustrial.

Disciplinas: Agroenergia – Fundamentos; 

Gestão em Agroenergia; Tecnologia Agrí-

cola Aplicada; Tecnologia Industrial Aplica-

da
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Público-alvo: profissionais de nível superior 

completo atuantes no setor ou que nele 

pretendam ingressar

Período de realização: 25/9/2015 a 

31/3/2017

Carga horária: 400h

Vagas: 500

Período de inscrição: 2/1/2014 a 
24/9/2015
Contato: Ana Julia Vidal

Situação: aprovada
  
Especialização
MBA EM AGROENERGIA

Coordenador: Pedro Valentim Marques

Vice-coordenador: Carlos José Caetano 

Bacha

Forma: a distância

Objetivo: capacitar e atualizar empresários 

e técnicos do setor em todo o Brasil em 

técnicas de economia e gestão aplicadas. 

Espera-se que ao final do curso os alunos 

aprimorem sua capacidade de entendimen-

to sobre agroenergia e possam administrar 

e tomar decisões com mais eficiência técni-

ca e econômica. Objetiva-se  proporcionar 

uma visão integrada do processo empre-

sarial a partir de conceitos e fundamentos 

de organização do agronegócio brasileiro. 

Especificamente, pretende-se que os alu-

nos sejam capazes de: entender o processo 

de formação de preços e como adminis-

trar os riscos decorrentes de variações nos 

mesmos, utilizando mercados futuros agro-

pecuários e papéis dele derivados (CPR e 

outros), através de estudos de custos de 

produção e análise de investimentos no 

setor agroenergético. Busca-se também 

proporcionar uma visão integrada do agro-

negócio, entendendo a influência de políti-

cas governamentais e globalização sobre a 

rentabilidade e organização das empresas 

e aprimorar competências, técnicas geren-

ciais e habilidades comportamentais que 

viabilizem a existência e sustentabilidade 

da empresa agroindustrial.

Disciplinas: Agroenergia – Fundamentos; 

Gestão em Agroenergia; Tecnologia Agrí-

cola Aplicada; Tecnologia Industrial Aplica-

da

Público-alvo: profissionais de nível superior 

completo atuantes no setor ou que nele 

pretendam ingressar

Período de realização: 11/4/2015 a 

29/4/2017

Carga horária: 400h

Vagas: 500

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
10/4/2015
Contato: Ana Julia Vidal

Situação: aprovada

Especialização
MBA EM AGROENERGIA

Coordenador: Pedro Valentim Marques

Vice-coordenador: Carlos José Caetano 

Bacha

Forma: presencial

Objetivo: fornecer as informações e ferra-

mentas necessárias para que o profissional 

tenha o conhecimento suficiente para tomar 

decisões de cunho técnico e econômico no 

processo de gerenciamento no complexo 

agroindustrial sucroalcooleiro.

Disciplinas: Economia Aplicada ao Setor Su-

croalcooleiro; Gestão Empresarial Aplicada 
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ao Setor Sucroalcooleiro; Tecnologia Indus-

trial no Setor Sucroalcooleiro; Tópicos em 

Tecnologia e Economia Agrícola para o Se-

tor Sucroalcooleiro

Público-alvo: recém-formados e profissio-

nais de outras áreas interessados em traba-

lhar no gerenciamento de empreendimen-

tos no setor agroindustrial sucroalcooleiro

Período de realização: 26/6/2015 a 

31/12/2016

Carga horária: 450h

Vagas: 53

Período de inscrição: 1/3/2014 a 
25/6/2015
Contato: Ana Julia Vidal

Situação: aprovada

  

Especialização
MBA EM AGRONEGÓCIOS

Coordenador: Pedro Valentim Marques

Vice-coordenador: Carlos José Caetano 

Bacha

Forma: presencial

Objetivo: proporcionar uma visão integra-

da do processo empresarial a partir de con-

ceitos e fundamentos de organização do 

agronegócio brasileiro. Especificamente, 

pretende-se que os alunos sejam capazes 

de: analisar mercado e riscos para operar 

com sucesso no mercado nacional e inter-

nacional; avaliar a influência de variáveis 

econômicas (mercado, concorrência, com-

portamento dos preços, políticas macroe-

conômicas, variáveis ambientais) sobre os 

negócios da empresa; desenvolver mode-

los de operações econômicas e financeiras 

que visem à diminuição de risco e/ou au-

mento de lucratividade.

Disciplinas: Elaboração da Monografia; Ela-

boração e Análise de Projetos Agroindus-

triais; Estratégias Operacionais com Deriva-

tivos Agropecuários; Gestão Empresarial do 

Agronegócio; Tópicos em Economia Aplica-

da ao Agronegócio

Público-alvo: profissionais relacionados ao 

agronegócio com curso superior completo 

e conhecimento básico do idioma inglês e 

informática (usuário)

Período de realização: 5/3/2015 a 

5/3/2017

Carga horária: 450h

Vagas: 53

Período de inscrição: 9/6/2014 a 4/3/2015
Contato: Ana Julia

Situação: aprovada

Especialização
MBA EM AGRONEGÓCIOS

Coordenador: Pedro Valentim Marques

Vice-coordenador: Carlos José Caetano 

Bacha

Forma: presencial

Objetivo: proporcionar uma visão integra-

da do processo empresarial a partir de con-

ceitos e fundamentos de organização do 

agronegócio brasileiro. Especificamente, 

pretende-se que os alunos sejam capazes 

de: analisar mercado e riscos para operar 

com sucesso no mercado nacional e inter-

nacional; avaliar a influência de variáveis 

econômicas (mercado, concorrência, com-

portamento dos preços, políticas macroe-

conômicas, variáveis ambientais) sobre os 

negócios da empresa; desenvolver modelos 

de operações econômicas e financeiras que 

visem à diminuição de risco e/ou aumento 
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de lucratividade.

Disciplinas: Elaboração da Monografia; Ela-

boração e Análise de Projetos Agroindus-

triais; Estratégias Operacionais com Deriva-

tivos Agropecuários; Gestão Empresarial do 

Agronegócio; Tópicos em Economia Aplica-

da ao Agronegócio

Público-alvo: profissionais relacionados ao 

agronegócio com curso superior completo 

e conhecimento básico do idioma inglês e 

informática (usuário)

Período de realização: 27/3/2015 a 

25/3/2017

Carga horária: 450h

Vagas: 53

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
26/3/2015
Contato: Ana Julia Vidal

Situação: aprovada

 

Especialização
MBA EM AGRONEGÓCIOS

Coordenador: Pedro Valentim Marques

Vice-coordenador: Carlos José Caetano 

Bacha

Forma: a distância

Objetivo: proporcionar uma visão integra-

da do processo empresarial a partir de con-

ceitos e fundamentos de organização do 

agronegócio brasileiro. Especificamente, 

pretende-se que os alunos sejam capazes 

de: analisar mercado e riscos para operar 

com sucesso no mercado nacional e inter-

nacional; avaliar a influência de variáveis 

econômicas (mercado, concorrência, com-

portamento dos preços, políticas macroe-

conômicas, variáveis ambientais) sobre os 

negócios da empresa; desenvolver modelos 

de operações econômicas e financeiras que 

visem à diminuição de risco e ou aumento 

de lucratividade.

Disciplinas: Elaboração da Monografia; Ela-

boração e Análise de Projetos Agroindus-

triais; Estratégias Operacionais com Deriva-

tivos Agropecuários; Gestão Empresarial do 

Agronegócio; Tópicos em Economia Aplica-

da ao Agronegócio

Público-alvo: profissionais relacionados ao 

agronegócio com curso superior completo 

e conhecimento básico do idioma inglês e 

informática (usuário)

Período de realização: 11/3/2015 a 

22/2/2017

Carga horária: 450h

Vagas: 550

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
17/2/2015
Contato: Ana Julia Vidal

Situação: aprovada

Especialização
MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE 
NEGÓCIOS

Coordenador: Pedro Valentim Marques

Vice-coordenador: Carlos José Caetano 

Bacha

Forma: a distância

Objetivo: reciclar e treinar profissionais com 

formação superior em gestão estratégica 

de empresas, tendo como objetivos a reali-

zação, o planejamento e controle da produ-

ção, comercialização e gestão de pessoas e 

processos.

Disciplinas: Administração; Economia;  

Marketing; Metodologia de Monografia

Público-alvo: profissionais com curso 
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superior completo que desejem aprimorar 

seus conhecimentos em gestão estratégica 

de empresas; necessário conhecimentos 

básicos de processador de texto, planilha 

de cálculo e internet (acessar e-mail, sites, 

redes sociais)

Período de realização: 16/4/2015 a 

27/4/2017

Carga horária: 403h

Vagas: 550

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
15/4/2015
Contato: Ana Julia Vidal

Situação: aprovada

 

Especialização
MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE 
NEGÓCIOS

Coordenador: Pedro Valentim Marques

Vice-coordenador: Carlos José Caetano 

Bacha

Forma: presencial

Objetivo: reciclar e treinar profissionais com 

formação superior em gestão estratégica 

de empresas, tendo como objetivos a reali-

zação, o planejamento e controle da produ-

ção, comercialização e gestão de pessoas e 

processos.

Disciplinas: Administração; Economia;  

Marketing; Metodologia de Monografia

Público-alvo: profissionais com curso supe-

rior completo que desejem aprimorar seus 

conhecimentos em gestão estratégica de 

empresas; necessário conhecimentos bá-

sicos de processador de texto, planilha de 

cálculo e internet (acessar e-mail, sites, re-

des sociais)

Período de realização: 13/3/2015 a 

25/3/2017

Carga horária: 403h

Vagas: 53

Período de inscrição: 1/8/2014 a 
12/3/2015
Contato: Ana Julia Vidal

Situação: solicitada

  

Especialização
MBA EM GESTÃO PÚBLICA

Coordenador: Pedro Valentim Marques

Vice-coordenadora: Cláudia Souza Passa-

dor

Forma: a distância

Objetivo: formar profissionais para que 

atuem como transformadores em organi-

zações públicas. Os profissionais formados 

pelo curso devem ter a capacidade de ofe-

recer aos clientes governamentais produtos 

e serviços de qualidade que atendam às 

especificidades dos setores. O curso busca 

capacitar o aluno para conhecer e avaliar o 

setor governamental e suas relações, bus-

cando perceber novas oportunidades ne-

gociais, bem como desenvolver, implemen-

tar e avaliar produtos e serviços nas mais 

diversas áreas de atuação.

Disciplinas: Contextualização Institucional; 

Ferramentas de Pesquisa; Gestão Estratégi-

ca no Setor Público; Metodologia de Mo-

nografia

Público-alvo: profissionais que estejam no 

contexto governamental ou que perceba 

interações junto à gestão do desenvolvi-

mento econômico e social no Brasil

Período de realização: 2/3/2015 a 

5/9/2016

Carga horária: 403h
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Vagas: 1000

Período de inscrição: 1/2/2014 a 1/3/2015
Contato: Ana Julia Vidal

Situação: aprovada
  
Especialização
PRODUÇÃO DE RUMINANTES

Coordenador: Flávio Augusto Portela San-

tos

Vice-coordenador: Luiz Gustavo Nussio

Forma: presencial

Objetivo: oferecer conhecimento para es-

pecializar e atualizar técnicos graduados 

que atuem em bovinocultura leiteira ou de 

corte. Durante o curso, o enfoque principal 

será relacionado à nutrição, alimentação e 

manejo de ruminantes.

Disciplinas: Nutrição e Produção de Rumi-

nantes; Pastagens e Forragens Suplemen-

tares

Público-alvo: profissionais de nível superior 

da área de ciências agrárias que pretendam 

se especializar em produção de ruminantes

Período de realização: 13/3/2015 a 

12/3/2017

Carga horária: 480h

Vagas: 106

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
15/2/2015
Contato: Maria Eugênia

Situação: solicitada

  

Especialização
PRODUÇÃO DE RUMINANTES

Coordenador: Flávio Augusto Portela San-

tos

Vice-coordenador: Luiz Gustavo Nussio

Forma: presencial

Objetivo: oferecer conhecimento para es-

pecializar e atualizar técnicos graduados 

que atuem em bovinocultura leiteira ou de 

corte. Durante o curso, o enfoque principal 

será relacionado à nutrição, alimentação e 

manejo de ruminantes.

Disciplinas: Nutrição e Produção de Rumi-

nantes; Pastagens e Forragens Suplemen-

tares

Público-alvo: profissionais de nível superior 

da área de ciências agrárias que pretendam 

se especializar em produção de ruminantes

Período de realização: 10/4/2015 a 

9/4/2017

Carga horária: 480h

Vagas: 91

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
30/3/2015
Contato: Maria Eugênia

Situação: solicitada

  

Atualização
AGROENERGIA – AGRÍCOLA

Coordenador: Pedro Valentim Marques

Forma: a distância

Objetivo: capacitar e atualizar empresários 

e técnicos do setor em todo o Brasil em 

técnicas de economia e gestão aplicadas. 

Espera-se que ao final do curso os alunos 

aprimorem sua capacidade de entendimen-

to sobre gestão agrícola e possam admi-

nistrar e tomar decisões com mais eficiên-

cia técnica e econômica. Especificamente, 

pretende-se que os alunos sejam capazes 

de entender o processo de formação de 

preços e como administrar os riscos decor-

rentes de variações nos mesmos, utilizando 

mercados futuros agropecuários e papéis 
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dele derivados (CPR e outros) através de 

estudos de custos de produção e análise 

de investimentos no setor agroenergético. 

Busca-se também proporcionar uma visão 

integrada do agronegócio, entendendo 

a influência de políticas governamentais e 

globalização sobre a rentabilidade e orga-

nização das empresas e aprimorar  compe-

tências, técnicas gerenciais e habilidades 

comportamentais que viabilizem a existên-

cia e sustentabilidade da empresa agroin-

dustrial.

Disciplinas: Manejo da Cana-de-Açúcar; 

Manejo e Fertilidade do Solo; Tecnologia 

de Produção de Cana-de-Açúcar

Público-alvo: profissionais de nível superior 

completo atuantes no setor ou que nele 

pretendam ingressar

Período de realização: 6/4/2015 a 

25/4/2016

Carga horária: 100h

Vagas: 500

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
5/4/2015
Contato: Ana Julia Vidal

Situação: homologada
  
Atualização
AGROENERGIA – FUNDAMENTOS

Coordenador: Pedro Valentim Marques

Forma: a distância

Objetivo: capacitar e atualizar empresários 

e técnicos do setor em todo o Brasil em téc-

nicas de gestão aplicada. Espera-se que ao 

final do curso os alunos aprimorem sua ca-

pacidade sobre gestão e possam adminis-

trar e tomar decisões com mais eficiência.

Disciplinas: Fundamentos de Administração 

Aplicada; Fundamentos de Economia Apli-

cada; Fundamentos de Tecnologia Aplicada 

Público-alvo: profissionais de nível superior 

completo atuantes no setor ou que nele 

pretendam ingressar

Período de realização: 6/4/2015 a 

25/4/2016

Carga horária: 112h

Vagas: 500

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
5/4/2015
Contato: Ana Julia Vidal

Situação: homologada
  
Atualização
AGROENERGIA – GESTÃO

Coordenador: Pedro Valentim Marques

Forma: a distância

Objetivo: capacitar e atualizar empresários 

e técnicos do setor em todo o Brasil em 

técnicas de economia aplicada. Espera-se 

que ao final do curso os alunos aprimorem 

sua capacidade sobre economia e possam 

administrar e tomar decisões com mais efi-

ciência.

Disciplinas: Fundamentos Metodológicos 

Aplicados; Fundamentos Teóricos Aplica-

dos

Público-alvo: profissionais de nível superior 

completo atuantes no setor ou que nele 

pretendam ingressar

Período de realização: 2/3 a 22/6/2015

Carga horária: 72h

Vagas: 500

Período de inscrição: 3/1/2014 a 1/3/2015
Contato: Ana Julia Vidal

Situação: homologada
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Atualização
AGROENERGIA – GESTÃO

Coordenador: Pedro Valentim Marques

Forma: a distância

Objetivo: capacitar e atualizar empresários 

e técnicos do setor em todo o Brasil em 

técnicas de economia aplicada. Espera-se 

que ao final do curso os alunos aprimorem 

sua capacidade sobre economia e possam 

administrar e tomar decisões com mais efi-

ciência.

Disciplinas: Fundamentos Metodológicos 

Aplicados; Fundamentos Teóricos Aplica-

dos

Público-alvo: profissionais de nível superior 

completo atuantes no setor ou que nele 

pretendam ingressar

Período de realização: 6/4/2015 a 

25/4/2016

Carga horária: 72h

Vagas: 500

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
5/4/2015
Contato: Ana Julia Vidal

Situação: homologada

  

Atualização
AGROENERGIA – INDUSTRIAL

Coordenador: Pedro Valentim Mar-

ques 

Forma: a distância

Objetivo: capacitar e atualizar empresários 

e técnicos do setor em todo o Brasil em 

técnicas de economia e gestão aplicadas. 

Espera-se que ao final do curso os alunos 

aprimorem sua capacidade de entendimen-

to sobre gestão agrícola e possam adminis-

trar e tomar decisões com mais eficiência 

técnica e econômica. Especificamente, 

pretende-se que os alunos sejam capazes 

de entender o processo de formação de 

preços e como administrar os riscos decor-

rentes de variações nos mesmos, utilizando 

mercados futuros agropecuários e papéis 

dele derivados (CPR e outros), através de 

estudos de custos de produção e análise 

de investimentos no setor agroenergético. 

Busca-se também proporcionar uma visão 

integrada do agronegócio, entendendo 

a influência de políticas governamentais e 

globalização sobre a rentabilidade e orga-

nização das empresas e aprimorar  compe-

tências, técnicas gerenciais e habilidades 

comportamentais que viabilizem a existên-

cia e sustentabilidade da empresa agroin-

dustrial.

Disciplinas: Cogeração de Energia Elétrica; 

Fundamentos em Agroenergia Industrial; 

Produção de Açúcar; Produção de Etanol

Público-alvo: profissionais de nível superior 

completo atuantes no setor ou que nele 

pretendam ingressar

Período de realização: 6/4/2015 a 

25/4/2016

Carga horária: 76h

Vagas: 500

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
5/4/2015
Contato: Ana Julia Vidal

Situação: homologada
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Atualização
APLICAÇÕES EM GEOESTATÍSTICA EM 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Coordenadora: Clarice Garcia Borges De-

métrio

Forma: presencial

Objetivo: capacitar os alunos nos concei-

tos básicos e fundamentais das técnicas 

geoestatísticas para a sua correta aplicação 

nas Ciências da Terra; realizar experimentos 

de campo para, através da geoestatística, 

analisar a variabilidade espacial de elemen-

tos de seu interesse, tais como atributos 

do solo, da planta e do clima. Os alunos 

aprenderão os conceitos teóricos básicos 

relacionados com a interpolação espacial 

usando métodos geoestatísticos com ênfa-

se na utilização de programas computacio-

nais para praticar os conceitos aprendidos. 

O desenvolvimento do curso será por meio 

de aulas teóricas e práticas com exercícios 

que os alunos deverão executar. No desen-

volvimento das aulas teóricas e práticas, os 

alunos terão de desenvolver diversos exer-

cícios propostos e apresentar os resultados 

ao professor na forma de relatórios. No 

decorrer do curso, os alunos também terão 

que trabalhar os conceitos e técnicas geo-

estatísticas usando um conjunto de dados 

de seu interesse e apresentar, na forma de 

seminários, os resultados deste projeto. Fi-

nalmente, os alunos apresentarão um traba-

lho escrito sobre estes resultados.

Disciplinas: Aplicações em Geoestatística 

em Ciências Agrárias

Público-alvo: alunos de pós-graduação, do-

centes e profissionais que desejam aprofun-

dar os conhecimentos na área

Período de realização: 12/1 a 9/2

Carga horária: 90h

Vagas: 20

Período de inscrição: 5 a 9/1
Contato: Solange

Situação: homologada
  
Atualização
GESTÃO PÚBLICA

Coordenador: Pedro Valentim Marques

Vice-coordenadora: Cláudia Souza Passa-

dor

Forma: a distância

Objetivo: formar profissionais para que 

atuem como transformadores em organi-

zações públicas. Os profissionais formados 

pelo curso devem ter a capacidade de ofe-

recer aos clientes governamentais produtos 

e serviços de qualidade que atendam às 

especificidades dos setores. O curso busca 

capacitar o aluno para conhecer e avaliar o 

setor governamental e suas relações, bus-

cando perceber novas oportunidades ne-

gociais, bem como desenvolver, implemen-

tar e avaliar produtos e serviços nas mais 

diversas áreas de atuação.

Disciplinas: Administração Pública Brasilei-

ra; Competências e Habilidades do Ges-

tor Público; Direito Administrativo; Gestão 

Contemporânea; Gestão dos Recursos Pú-

blicos: Gestão Orçamentária e Financeira

Público-alvo: profissionais que estejam no 

contexto governamental ou que percebam 

interações junto à gestão do desenvolvi-

mento econômico e social no Brasil

Período de realização: 9/3 a 31/8

Carga horária: 120h

Vagas: 500
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Período de inscrição: 3/1/2014 a 8/3/2015
Contato: Ana Julia Vidal

Situação: homologada

  

Difusão
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

Coordenadora: Clarice Garcia Borges De-

métrio

Forma: presencial

Objetivo: revisar e atualizar os conhecimen-

tos básicos de cálculo diferencial e integral

Disciplinas: Cálculo Diferencial e Integral

Público-alvo: alunos de graduação e pós-

-graduação

Período de realização: 26 a 30/1

Carga horária: 25h

Vagas: 60

Período de inscrição: 19 a 23/1
Contato: Mayara

Situação: homologada
  
Difusão
CAPACITAÇÃO EM TÉCNICAS DE 
IMPLANTAÇÃO E MANEJO DE 
FLORESTA PLANTADA DE EUCALIPTO

Coordenadora: Luciana Duque Silva

Vice-coordenador: José Leonardo de Mo-

raes Gonçalves

Forma: presencial

Objetivo: capacitar produtores rurais e pro-

fissionais da área em técnicas de implanta-

ção e manejo de florestas de eucalipto.

Disciplinas: Técnicas de Implantação e Ma-

nejo de Floresta Plantada de Eucalipto

Público-alvo: produtores rurais e profissio-

nais que atuam na área de florestas planta-

das de eucalipto

Período de realização: 7 a 9/4

Carga horária: 24h

Vagas: 33

Período de inscrição: 2 a 27/3
Contato: Rildo Moreira e Moreira

Situação: solicitada
  
Difusão
INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO 
UTILIZANDO LINGUAGEM C PADRÃO 
ANSI

Coordenador: Gabriel Adrián Sarriés

Forma: presencial

Objetivo: capacitar o aluno a resolver pro-

blemas, desenvolver algoritmos utilizando 

técnicas de programação estruturada, aná-

lise de sistemas e estruturas de dados.

Disciplinas: Introdução à Programação Utili-

zando Linguagem C Padrão ANSI

Público-alvo: alunos de graduação e pós-

-graduação, docentes e demais interessa-

dos

Período de realização: 2 a 26/3

Carga horária: 48h

Vagas: 30

Período de inscrição: 19 a 27/2
Contato: Eduardo ou Jorge

Situação: solicitada

  

Difusão
MATRIZES

Coordenadora: Clarice Garcia Borges De-

métrio

Forma: presencial

Objetivo: revisar e atualizar os conceitos 

básicos de matrizes

Disciplinas: Matrizes

Público-alvo: alunos de graduação e pós-

-graduação
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Período de realização: 9 a 13/2

Carga horária: 25h

Vagas: 45

Período de inscrição: 2 a 6/2
Contato: Mayara

Situação: homologada

  

Difusão
MÉTODOS ESTATÍSTICOS 
MULTIVARIADOS

Coordenadora: Clarice Garcia Borges De-

métrio

Forma: presencial

Objetivo: capacitar os participantes no pla-

nejamento e na análise de experimentos 

agronômicos, bem como na interpretação 

dos resultados de dados obtidos.

Disciplinas: Métodos Estatísticos Multiva-

riados

Público-alvo: alunos de graduação, pós-

-graduação e profissionais que queiram 

aprofundar os conhecimentos na área

Período de realização: 26/1 a 13/2

Carga horária: 45h

Vagas: 200

Período de inscrição: 19 a 23/1
Contato: Mayara

Situação: homologada
  
Difusão
NOÇÕES DE PROBABILIDADE

Coordenadora: Clarice Garcia Borges De-

métrio 

Forma: presencial

Objetivo: introduzir conceitos básicos de 

probabilidade, variáveis aleatórias e estudar 

as principais distribuições probabilísticas.

Disciplinas: Noções de Probabilidade

Público-alvo: alunos de graduação e pós-

-graduação

Período de realização: 2 a 6/2

Carga horária: 25h

Vagas: 50

Período de inscrição: 26 a 30/1
Contato: Mayara

Situação: homologada
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CAMPUS DE

PIRASSUNUNGA
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CAMPUS DE 
PIRASSUNUNGA

O campus da Universidade de São Paulo em 

Pirassununga dispõe de aproximadamente 

2.270 hectares de área. A Prefeitura do Cam-

pus (PUSP-P) administra as áreas de agricultu-

ra e pastagens, fábrica de ração, abatedou-

ro e laticínio, criações de diversos animais, 

além de toda a infraestrutura de apoio para 

os estudantes, como moradia estudantil, res-

taurante e circular interno. A Prefeitura do 

Campus apoia e atende aos objetivos de en-

sino, pesquisa e extensão da Faculdade de 

Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA- 

-USP), da Faculdade de Medicina Veterinária e  

Zootecnia (FMVZ-USP) e outras unidades de 

ensino da Universidade de São Paulo.

O campus possui alguns espaços e serviços 

diferenciados, como centro de eventos, an-

fiteatro e quadras esportivas que atendem 

alunos de graduação e pós-graduação, 

estagiários, profissionais e estudantes de  

outras instituições. Com essas característi-

cas, o campus da USP em Pirassununga é 

um local propício à prática de serviços de 

extensão universitária. Aqui são oferecidos 

cursos de extensão vinculados aos cursos de 

graduação, especificamente direcionados à 

agroindústria, à criação e saúde animal e en-

genharias.

O campus possui projetos de extensão à co-

munidade, como o Cinema no Campus, com 

exibição de filmes em dois dias por semana 

como forma de disseminar a cultura. Também 
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é responsável pelo projeto Desenvolvendo a 
Cultura da Bike, que consiste no empréstimo 

de bicicletas para os estudantes, promoven-

do a utilização de transporte alternativo sem 

poluentes, fomentando o uso seguro, con-

fortável e inteligente da bicicleta no campus 

e estimulando a atividade física e a higiene 

mental. É importante mencionar os progra-

mas de práticas esportivas e de atividades 

físicas orientadas destinadas à comunidade 

interna e as atividades esportivas programa-

das anualmente para a comunidade externa, 

como a Caminhada Ecológica do Campus, 

destinada à terceira idade, o Passeio Ciclísti-
co, a prova de pedestrianismo Volta USP e a 

Caminhada no Campus.

Além de ser responsável pelo gerenciamento 

destas atividades de extensão universitária, 

o campus dá suporte aos programas des-

tinados à população que vêm à Faculdade 

de Zootecnia e Engenharia de Alimentos 

em busca dos serviços de alguns programas, 

como por exemplo:

 » A Medicina Veterinária na Educação em 
Saúde do Município de Pirassununga (SP);
 » Projeto Carroceiro FZEA-USP-Pirassunun-
ga;
 » Assistência Técnica Veterinária ao Pequeno 
Produtor Rural da Região de Pirassununga;
 » Conceitos Fundamentais para o Manejo de 
Equídeos: Da Teoria à Pratica;
 » Avaliação Ergonômica de Tratores Agríco-
las no Município de Pirassununga;
 » Centro de Inovação Tecnológica e Exten-
são Universitária (UNICETEX) – Incubadora 

de Empresas
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FACULDADE DE ZOOTECNIA 
E ENGENHARIA DE 
ALIMENTOS

CURSOS 

Difusão
MÁQUINAS PARA APLICAÇÃO DE 
FITOSSANITÁRIOS

Coordenador: Murilo Mesquita Baesso

Forma: presencial

Objetivo: treinar operadores de máquinas e 

implementos agrícolas utilizados na aplica-

ção de fitossanitários em tratores agrícolas 

com experiência na profissão, contudo não 

habilitados. Como objetivos específicos, 

busca-se a manutenção básica da máquina; 

o uso seguro da máquina; o uso de equi-

pamentos de proteção (macacão, botas, 

protetor auricular); a avaliação das caracte-

rísticas técnicas das pontas do pulverizador; 

a operação, manutenção e regulagens dos 

pulverizadores.

Disciplinas: Importância da Aplicação de Fi-

tossanitários; Equipamento de Proteção In-

dividual; Pulverizadores Hidráulicos; Pulveri-

zadores Hidráulicos (prática); Pulverizadores 

Pneumáticos; Pulverizadores Pneumáticos 

(prática); Pulverizadores Hidropneumáticos; 

Pulverizadores Hidropneumáticos (prática); 

Termonebulizadores; Termonebulizadores 

(prática)

Público-alvo: operadores de máquinas e 

implementos agrícolas utilizados na aplica-

ção de fitossanitários em tratores agrícolas 

com experiência na profissão, contudo não 

habilitados

Período de realização: 14 e 15/5
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Carga horária: 16h

Vagas: 15

Inscrição: Departamento de Engenharia de 

Biossistemas (ZEB)

Contato: Delaine

 (19) 3565-6862/6863 

 zeb@usp.br 
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CAMPUS DE

RIBEIRÃO 
PRETO
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FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS DE 
RIBEIRÃO PRETO

A Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto foi fundada em 1º de junho 

de 1924, sendo inicialmente denominada 

Faculdade de Farmácia e Odontologia de 

Ribeirão Preto. A incorporação à Universida-

de de São Paulo ocorreu em 1° de janeiro de 

1975, quando estas faculdades já estavam lo-

calizadas no “campus USP – Ribeirão Preto”. 

No ano de 1983, a Faculdade de Farmácia e 

Odontologia foi desmembrada, sendo reco-

nhecida a Faculdade de Ciências Farmacêuti-

cas de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (FCFRP-USP).

A missão da FCFRP-USP é a formação de pro-

fissionais capacitados para atuar nas áreas de 

Ciências Farmacêuticas com valores éticos, 

críticos, reflexivos e humanistas, comprome-

tidos e integrados com a sociedade e a ci-

dadania, constituindo-se num centro de ex-

celência nacional e internacional no ensino, 

pesquisa e extensão universitária. A unidade 

oferece o curso de Farmácia-Bioquímica para 

os períodos integral e noturno. O curso no 

período integral oferece 50 vagas, com du-

ração de 10 semestres, e o curso no período 

noturno oferece 30 vagas, com duração de 12 

semestres. 

O ensino de pós-graduação da unidade 

iniciou-se em 1988 e hoje é referência nacio-

nal e internacional. Conta atualmente com 

quatro programas de pós-graduação, todos 

oferecendo cursos de mestrado e doutorado 

nas áreas de abrangência das Ciências Far-

macêuticas, a saber: Ciências Farmacêuticas, 

Toxicologia, Biociências Aplicadas à Farmácia 

e Nanotecnologia Farmacêutica. 

Cultura e Extensão na FCFRP-USP

A Comissão de Cultura e Extensão Universi-
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tária da FCFRP-USP é responsável pela coor-

denação de atividades e serviços que buscam 

a integração e aproximação entre a Univer-

sidade e sociedade por meio de ações de-

senvolvidas em conjunto com as comissões 

de graduação, pós-graduação e pesquisa, 

propiciando a democratização do saber aca-

dêmico e das competências em diferentes 

atividades de cultura e extensão. 

Os alunos de graduação e pós-graduação da 

FCFRP-USP encontrarão várias atividades de 

cultura e extensão, desde o primeiro período 

do curso, nas quais poderão se engajar, tais 

como: programa A Universidade e as Profis-
sões, que compreende um calendário de vi-

sitas de estudantes do ensino médio à USP 

e também às Feiras de Profissões (FEPUSP) 

organizadas no campus da capital e nos cam-

pi do interior; projeto Rondon, que envolve 

a participação voluntária de estudantes uni-

versitários para o desenvolvimento susten-

tável de comunidades; Campanha Nacional 
pelo Uso Correto de Medicamentos; cursos 

de difusão e atualização; serviços de exten-

são, entre eles a Farmácia-Ensino, Serviço de 
Análises Clínicas e Serviço de Análises Toxi-
cológicas, que oferecem atendimento à po-

pulação e estágio profissionalizante aos gra-

duandos; convênios com universidades no 

exterior, farmácias, indústrias farmacêuticas 

e cosméticas, possibilitando a realização de 

estágios aos estudantes de graduação e pós-

-graduação, o intercâmbio de informações e 

a difusão do conhecimento à sociedade. 

Além disso, os estudantes são estimulados 

a participar dos eventos científicos de âmbi-

tos nacional e internacional organizados pela 

FCFRP-USP, como o Encontro Farmacêutico 

de Ribeirão Preto (ENFARP), o Congresso 

Internacional de Ciências Farmacêuticas (CI-

FARP), o Simpósio Internacional de Pós-Gra-

duação e Pesquisa (SINPOSPq) e atividades 

da Semana de Arte e Cultura e Semana de 

Ciência e Tecnologia. 
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FACULDADE DE 
ODONTOLOGIA DE 
RIBEIRÃO PRETO

Descrição 

A Faculdade de Odontologia de Ribeirão 

Preto da USP, fundada em 1º de junho de 

1924, desenvolve um programa educacional 

de cinco anos que busca a excelência no en-

sino, com a finalidade de formar o cirurgião-

-dentista generalista, ético-humanista, crítico 

e reflexivo, para atuar nos níveis de promo-

ção, prevenção e restabelecimento da saú-

de bucal, no âmbito público ou privado, de 

maneira individual ou em equipe multidisci-

plinar/multiprofissional. A Faculdade conta 

com 98 servidores docentes, sendo 89% em 

Regime de Dedicação Integral à Docência e à 

Pesquisa e 179 servidores técnicos e adminis-

trativos distribuídos nas áreas administrativas, 

de apoio didático e de pesquisa. Os alunos 

da FORP-USP desenvolvem atividades de 

atendimento à comunidade em clínicas mo-

dernamente equipadas; realizam atividades 

extramuros – dentro de programas de nível 

nacional, como o Programa Saúde da Famí-
lia e o Pró-Saúde – e de cultura e extensão; 

desenvolvem também trabalhos de iniciação 

científica em laboratórios de pesquisa de alto 

nível. Adicionalmente, os alunos têm a opor-

tunidade de realizar intercâmbio internacio-

nal com as melhores universidades do mun-

do, com as quais a FORP mantém convênios. 

No campo do atendimento odontológico, 

destaca-se no importante trabalho junto aos 

pacientes especiais, mutilados da região da 

cabeça e pescoço, com distúrbios de oclusão 

e articulação temporomandibular,  popula-

ções indígenas (extramuros), etc.

Infraestrutura 

A FORP está estruturada em seis departa-

mentos. Atualmente, dispõe de 177 consul-

tórios odontológicos distribuídos em seis 

clínicas, 51 aparelhos de raios-X de última 

geração (incluindo tecnologia da informa-

ção, com três aparelhos para obtenção de 

imagem digital de raios-X). Conta ainda com 

tomógrafo digital de altíssima tecnologia, 

com 100 tablets para que cada aluno tenha 
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acesso à documentação completa de ima-

gens radiográficas e fotográficas dos pacien-

tes/clientes para uso nas clínicas da FORP, a 

fim de diagnóstico mais preciso e completo; 

mesa interativa digital de anatomia em tercei-

ra dimensão; microscópios clínicos para atos 

cirúrgicos de maior complexidade; amplos 

anfiteatros, todos equipados com sistema 

audiovisual de alta definição e laboratórios 

de apoio ao ensino e à pesquisa igualmen-

te bem aparelhados. O Centro Acadêmico 

Carneiro Leão conta com espaço social para 

integração dos alunos.

Extensão Universitária

A FORP oferece diversos cursos de extensão 

(gratuitos e pagos) em distintas modalida-

des, tais como: aperfeiçoamento, especiali-

zação, prática profissionalizante, atualização, 

difusão e residência em área profissional da 

saúde. São muitas as áreas de conhecimento: 

Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, 

Endodontia, Implantes, Odontologia Legal, 

Oclusão, Ortodontia, Periodontia, Prótese, 

Reabilitação Oral, Radiologia Odontológica, 

Saúde Coletiva, entre outras.
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ESCOLA DE ENFERMAGEM 
DE RIBEIRÃO PRETO

CURSOS

Especialização
ENFERMAGEM EM CUIDADO 
INTENSIVO E SEMI-INTENSIVO

Coordenadora: Maria Célia Barcellos Dalri

Vice-coordenadora: Ana Maria Laus

Forma: presencial

Objetivo: ampliar o conhecimento teórico-

-prático para a assistência de enfermagem 

ao adulto e idoso em cuidados críticos, 

instrumentalizados na metodologia da as-

sistência, visando reduzir os riscos de com-

plicações e a morbimortalidade no âmbito 

da terapia intensiva, além de subsidiar os 

enfermeiros com conhecimentos técnicos, 

científicos e éticos, para realização de pes-

quisas científicas na área do cuidado crítico.

Disciplinas: Gestão e Gerenciamento – In-

tervenções Essenciais de Enfermagem 

em Cuidados Intensivos; Metodologia 

da Assistência de Enfermagem Aplicada 

à Prática Clínica; Intervenções Essenciais 

de Enfermagem em Cuidados Intensi-

vos; Metodologia de Pesquisa e o Ensino 

de Enfermagem em Cuidados Intensivos; 

Políticas Públicas e o SUS; Perspectivas na 

Linha de Cuidado ao Paciente Crítico e as 

Redes de Atenção à Saúde; Práticas Clínicas 

na Unidade de Cuidados Intensivos

Público-alvo: enfermeiros em geral e enfer-

meiros do Hospital das Clínicas da Faculda-

de de Medicina de Ribeirão Preto

Período de realização: 13/4/2015 a 

30/11/2016
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Carga horária: 434h

Vagas: 60

Período de inscrição: 10/10/2014 a 
31/3/2015
Contato: Maira

Situação: aprovada

Especialização
ENFERMAGEM EM CUIDADO 
INTENSIVO NEONATAL E PEDIÁTRICO

Coordenadora: Adriana Moraes Leite

Vice-coordenadora: Débora Falleiros de 

Mello

Forma: presencial

Objetivo: ampliar conhecimentos técnicos, 

científicos e éticos na assistência de enfer-

magem ao recém-nascido, criança e ado-

lescente em cuidados críticos, instrumen-

talizados na metodologia da assistência 

para redução de riscos de complicações e 

da morbimortalidade no âmbito da terapia 

intensiva e capacitar o enfermeiro a buscar 

soluções para a prática profissional através 

do desenvolvimento e da utilização de pes-

quisa e da formação e recursos humanos 

enquanto membro da equipe multiprofis-

sional.

Disciplinas: Gestão e Gerenciamento – In-

tervenções Essenciais de Enfermagem 

em Cuidados Intensivos; Metodologia 

da Assistência de Enfermagem Aplicada 

à Prática Clínica; Intervenções Essenciais 

de Enfermagem em Cuidados Intensi-

vos; Metodologia de Pesquisa e o Ensino 

de Enfermagem em Cuidados Intensivos;  

Políticas Públicas e o Sistema Único de Saú-

de; Perspectivas da Linha de Cuidado ao 

Paciente Crítico e as Redes de Atenção à 

Saúde; Práticas Clínicas na Unidade de Cui-

dados Intensivos

Público-alvo: enfermeiros

Período de realização: 6/3/2015 a 

6/6/2016

Carga horária: 440h

Vagas: 50

Período de inscrição: 1 a 12/9/2014
Contato: Maira

Situação: aprovada

Difusão
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO 
BRASIL: A PROMOÇÃO DA SAÚDE E O 
CUIDADO DE ENFERMAGEM

Coordenadora: Débora Falleiros de Mello

Vice-coordenadora: Fabiana Villela Mame-

de

Forma: presencial

Objetivo: reconhecer as necessidades de 

saúde individuais e coletivas para o cuidado 

de enfermagem a crianças, adolescentes, 

mulheres e adultos brasileiros com vistas 

à promoção da saúde; conhecer aspectos 

básicos da organização/gestão do cuidado 

em serviços de saúde brasileiros; discutir 

os planos de cuidado e propostas de in-

tervenções no âmbito da atenção primária 

à saúde e da educação básica em contexto 

brasileiro.

Disciplinas: Atenção Primária à Saúde no 

Brasil: A Promoção da Saúde e o Cuidado 

de Enfermagem

Público-alvo: estudantes de graduação em 

Enfermagem da University of Wisconsin – 

Green Bay (EUA) – e pós-graduandos da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto.

Período de realização: 12 a 24/3
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Carga horária: 70h

Vagas: 30

Período de inscrição: 23 a 27/2
Contato: Débora Falleiros de Mello

Situação: solicitada

FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS DE 
RIBEIRÃO PRETO

CURSOS

Atualização
CURSO DE CAPACITAÇÃO EM 
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Coordenador: Leonardo Régis Leira Pereira

Forma: a distância

Objetivo: capacitar farmacêuticos para a re-

alização da dispensação de medicamentos 

em drogarias.

Disciplinas: Curso de Capacitação em Dis-

pensação de Medicamentos

Público-alvo: farmacêuticos com inscrição 

ativa no Conselho Regional de Farmácia, 

atuando profissionalmente em drogarias no 

estado de São Paulo

Período de realização: 15/1 a 15/4

Carga horária: 90h

Vagas: 500

Período de inscrição: 1/11 a 1/12/2014
Contato: Tiago Marques dos Reis

Situação: homologada

Difusão
III ESCOLA DE VERÃO EM CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS: O CAMINHO DA 
CIÊNCIA À TECNOLOGIA

Coordenadora: Priscyla Daniely Marcato 

Gaspari

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver a prática docente 

nos alunos de pós-graduação, bem como 

estimular a pesquisa científica nesta gran-

de área por meio de uma série de palestras 

acompanhadas por aulas demonstrativas 

de temas relacionados às diversas vertentes 

da área de ciências farmacêuticas.

Disciplinas: III Escola de Verão em Ciências 

Farmacêuticas: O Caminho da Ciência à 

Tecnologia

Público-alvo: estudantes de graduação dos 

cursos de Farmácia e outras áreas de saúde

Período de realização: 19/1 a 6/2

Carga horária: 69h30m

Vagas: 25

Período de inscrição: 1/11 a 1/12/2014
Contato: Ulysses ou Profa. Priscyla

Situação: solicitada

FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E 
CONTABILIDADE DE 
RIBEIRÃO PRETO

CURSOS

Especialização
MBA ADMINISTRAÇÃO

Coordenador: Alberto Borges Matias

Vice-coordenador: André Lucirton Costa
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Forma: presencial

Objetivo: capacitar executivos para o ge-

renciamento profissional de organizações 

públicas e privadas pela transferência de 

tecnologia e oferecer know-how de técnicas 

de administração moderna; fomentar a tro-

ca de experiências e conhecimentos entre 

os participantes; formar líderes de organiza-

ções com visão estratégica para planejar o 

seu futuro profissional e de suas empresas; 

formar profissionais capazes de aprender 

constantemente num ambiente em contí-

nua mudança, passando a agir como agen-

tes de transformação.

Disciplinas: Administração de Marketing; 

Administração de Operações e Processos; 

Controladoria; Desenvolvimento Pessoal; 

Finanças Corporativas, Economia e Mer-

cados Financeiros; Gestão de Pessoas e 

Organização Empresarial; O Problema Em-

presarial; Plano de Negócios; Tecnologia da 

Informação e Métodos Quantitativos

Público-alvo: executivos, empresários e 

profissionais liberais graduados (administra-

dores, engenheiros, médicos, advogados, 

etc.) de empresas públicas ou privadas que 

queiram aprimorar conhecimentos que am-

pliem a capacidade analítica, provendo-os 

com tecnologias atuais

Período de realização: 7/3/2015 a 

10/6/2017

Carga horária: 500h

Vagas: 45

Período de inscrição: 1 a 10/9/2014
Contato: comercial

Situação: aprovada

FACULDADE DE FILOSOFIA, 
CIÊNCIAS E LETRAS DE 
RIBEIRÃO PRETO

CURSOS

Especialização
GESTÃO E MEDIAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO EM EQUIPAMENTOS 
EDUCACIONAIS E CULTURAIS

Coordenadora: Sueli Mara Soares Pinto 

Ferreira

Vice-coordenador: José Eduardo Santarém 

Segundo

Forma: presencial

Objetivo: instrumentalizar profissionais na 

avaliação de processos dinâmicos humanos, 

tecnológicos e gerenciais, visando à amplia-

ção do uso estratégico da informação pela 

comunidade do entorno das mediatecas. 

São objetivos específicos: proporcionar a 

qualificação de gestores e mediadores de 

informação para atuação em mediatecas 

e/ou bibliotecas-parque; qualificar a práti-

ca profissional promovendo a reflexão e a 

atualização conceitual, metodológica e ins-

trumental; identificar alternativas teórico-

-metodológicas para a abordagem crítica 

das questões de letramento informacional, 

preservação do patrimônio e identidades 

culturais; propiciar a compreensão dos con-

textos e conteúdos tecidos e incorporados 

nas tecnologias no campo educacional e 

cultural, bem como desenvolver competên-

cias pedagógicas no trato das diferenças 

culturais; contribuir para a qualificação de 

mediadores educacionais, informacionais e 

culturais para atuação nas diversas esferas 
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de atuação das bibliotecas-parque e/ou 

mediatecas.

Disciplinas: Competência Informacional; 

Curadoria e Preservação Digital; Desenvol-

vimento de Coleções Impressas e Digitais; 

Leitura: Uma Teoria das Paixões para Polí-

ticas de Incentivo; Mediações, Políticas e 

Práticas Culturais; Mediatecas: Princípios e 

Desenvolvimento; Organização da Informa-

ção em Ambientes Tradicionais e Digitais; 

Planejamento e Gestão de Mídias Sociais; 

Repositórios e Bibliotecas Digitais; Resolu-

ção de Problemas e Elaboração de Proje-

tos; Serviços de Informação Centrados na 

Comunidade

Público-alvo: profissionais graduados nas 

mais diversas áreas de estudo que desejam 

especialização em temas da bibliotecono-

mia e ciências da informação; participantes 

que atuem ou tenham interesse em atuar 

em processos de trabalho que fazem uso 

intensivo de informação

Período de realização: 1/3/2015 a 

28/2/2016

Carga horária: 430h

Vagas: 20

Período de inscrição: 5/1 a 27/2
Contato: Sueli Mara Soares Pinto Ferreira

Situação: solicitada

Difusão
LÍNGUA E CULTURA ÁRABE – MÓDULO 
II

Coordenadora: Francirosy Campos Barbo-

sa Ferreira

Forma: presencial

Objetivo: o aprendizado da língua árabe e 

conhecimento da cultura. Os participantes 

terão a oportunidade de ter contato com a 

língua árabe e conhecer um pouco das pes-

quisas relacionadas a esta cultura desenvol-

vidas nesta unidade.

Disciplinas: Língua e Cultura Árabe – Mó-

dulo II

Público-alvo: graduandos e pós-graduan-

dos, docentes, funcionários da USP e comu-

nidade externa (professores de rede públi-

ca) e interessados no aprendizado de língua 

e cultura árabe

Período de realização: 3/3 a 28/7

Carga horária: 51h

Vagas: 20

Período de inscrição: 21/1 a 5/2
Contato: Renê Achcar

Situação: solicitada

FACULDADE DE MEDICINA 
DE RIBEIRÃO PRETO

CURSOS

Difusão
VERÃO EM BIOLOGIA CELULAR E 
MOLECULAR

Coordenadora: Angela Kaysel Cruz

Vice-coordenadora: Maria Luisa Paçó-Lar-

son

Forma: presencial

Objetivo: divulgação de conhecimento 

científico, teórico e prático, bem como 

divulgação das linhas de pesquisa do Pro-

grama de Biologia Celular e Molecular, 

além de recrutamento de alunos para pós-

-graduação.

Disciplinas: Curso de Verão em Biologia 
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Celular

Público-alvo: alunos de graduação que te-

nham no currículo as matérias de Biologia 

Celular, Genética ou Bioquímica

Período de realização: 25/1 a 7/2

Carga horária: 82h

Vagas: 40

Período de inscrição: 15/8 a 15/9/2014
Contato: Gabriela

Situação: homologada

FACULDADE DE 
ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO 
PRETO

CURSOS

Especialização
ORTODONTIA

Coordenadora: Mirian Aiko Nakane Matsu-

moto

Vice-coordenador: José Tarcísio Lima Fer-

reira

Forma: presencial

Objetivo: oferecer aos alunos conhecimen-

tos atualizados de ortodontia, credencian-

do-os a atender pacientes que necessitam 

de tratamento específico na área da orto-

dontia; utilizar todo o material clínico, pro-

veniente do tratamento de pacientes, para 

a realização e divulgação de trabalhos de 

pesquisa.

Disciplinas: Bioética; Cefalometria; Cirurgia 

Ortognática; Clínica Ortodôntica I; Clínica 

Ortodôntica II; Clínica Ortodôntica III; Clí-

nica Ortodôntica IV; Clínica Ortodôntica V; 

Diagnóstico Ortodôntico; Documentação 

Ortodôntica; Emergências Médicas em 

Odontologia; Ética e Legislação Odontoló-

gica; Fonoaudiologia; Materiais Dentários; 

Mecânica Ortodôntica; Metodologia; Oclu-

são; Ortodontia; Periodontia; Seminários; 

Técnica Ortodôntica Básica I; Técnica Orto-

dôntica Básica II; Técnica Ortodôntica Bási-

ca III; Técnica Ortodôntica Básica IV

Público-alvo: cirurgiões-dentistas

Período de realização: 27/1/2015 a 

18/12/2017

Carga horária: 2304h

Vagas: 12

Período de inscrição: 3/3 a 6/5/2014
Contato: Rose ou Patrícia

Situação: aprovada

Especialização
PERIODONTIA

Coordenador: Sérgio Luís Scombatti de 

Souza

Vice-coordenador: Mario Taba Junior

Forma: presencial

Objetivo: formação de cirurgiões-dentistas 

especialistas na área de periodontia aptos a 

realizar procedimentos clínicos de diagósti-

co, planejamento e tratamento não cirúrgi-

co e cirúrgico de pacientes.

Disciplinas: Anatomia e Histologia do Perio-

donto; Bioética; Emergências Médicas em 

Odontologia; Ética e Legislação Odonto-

lógica; Instrumentação Aplicada e Técnica 

de Documentação; Introdução à Implanto-

dontia; Metodologia; Microbiologia e Imu-

nologia; Periodontia Clínica; Periodontia I; 

Periodontia II

Público-alvo: cirurgiões-dentistas

Período de realização: 13/4/2015 a 
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10/2/2017

Carga horária: 894h

Vagas: 12

Período de inscrição: 1/12/2014 a 
13/3/2015
Contato: Patrícia

Situação: solicitada

Aperfeiçoamento
IMPLANTODONTIA CIRÚRGICA

Coordenador: Samuel Porfírio Xavier

Vice-coordenador: Sérgio Luís Scombatti 

de Souza

Forma: presencial

Objetivo: capacitar o cirurgião-dentista a 

planejar e realizar procedimentos cirúrgicos 

em implantodontia.

Disciplinas: Implantodontia Teórica e Clíni-

ca

Público-alvo: cirurgiões-dentistas

Período de realização: 2/3/2015 a 

28/2/2016

Carga horária: 300h

Vagas: 6
Período de inscrição: 19/1 a 20/2
Contato: Dulce ou Daniela

Situação: solicitada

Aperfeiçoamento
OCLUSÃO, DISFUNÇÃO 
TEMPOROMANDIBULAR E DOR 
OROFACIAL EM PACIENTES 
COM NECESSIDADES ESPECIAIS: 
ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR

Coordenador: César Bataglion

Vice-coordenadora: Simone Cecilio Hallak 

Regalo

Forma: presencial

Objetivo: ensinar acadêmicos de Odonto-

logia, cirurgiões-dentistas e profissionais da 

área da saúde a conduzirem o atendimento 

de pacientes com distúrbios oclusais, dis-

função temporomadibular e dores orofa-

ciais, divulgando conhecimentos e técnicas 

na área de atuação, com enfoque clínico e 

abordagem multidisciplinar.

Disciplinas: Oclusão, DTM e DOF em Pa-

cientes Especiais

Público-alvo: profissionais de odontologia, 

fisioterapia, fonoaudiologia, medicina e psi-

cologia

Período de realização: 27/2 a 4/12

Carga horária: 248h

Vagas: 15

Período de inscrição: 5/1 a 26/2
Contato: Maria Amália ou Maria Isabel

Situação: solicitada

Aperfeiçoamento
PLANEJAMENTO E PREPARO 
DE PACIENTES PARA CIRURGIA 
ORTOGNÁTICA

Coordenador: Samuel Porfírio Xavier

Vice-coordenador: Francisco Veríssimo de 

Mello Filho

Forma: presencial

Objetivo: oferecer atendimento especiali-

zado e assistência à população portadora 

de maloclusão esquelética; formar profis-

sionais capacitados para avaliação e trata-

mento clínico das maloclosões dentoes-

quelético-faciais.

Disciplinas: Cirurgia Ortognática e Orto-

dontia

Público-alvo: cirurgiões-dentistas

Período de realização: 6/3/2015 a 
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26/2/2016

Carga horária: 200h

Vagas: 12

Período de inscrição: 19/1 a 20/2
Contato: Dulce ou Daniela

Situação: solicitada

Atualização
IMPLANTODONTIA – FASE CIRÚRGICA

Coordenador: Alexandre Elias Trivellato

Forma: presencial

Objetivo: capacitar o cirurgião-dentista 

para o planejamento e realização da fase 

cirúrgica de implantes dentários.

Disciplinas: Aulas Práticas

Público-alvo: cirurgiões-dentistas

Período de realização: 23/2 a 14/12

Carga horária: 144h

Vagas: 4
Período de inscrição: 1/12/2014 a 

26/1/2015
Contato: Dulce ou Daniela

Situação: solicitada

ATIVIDADES

Prática Profissionalizante
CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL

Coordenador: Samuel Porfírio Xavier

Vice-coordenador: Luiz Antonio Salata

Forma: presencial

Objetivo: aperfeiçoar o cirurgião-dentista 

em diversos aspectos clínicos e cirúrgicos 

relacionados à especialidade. Visa também 

capacitar o profissional para planejar e exe-

cutar alguns procedimentos cirúrgicos de 

maior complexidade, assim como monito-

rar o acompanhamento dos pacientes. Ao 

final do curso o profissional deverá saber 

tratar os casos complexos em que podem 

ser empregados implantes osseointegrá-

veis, além de diagnosticar e tratar casos de 

patologia e ter aprendizado teórico-prático 

em cirurgia ortognática.

Disciplinas: Ambulatório de Cirurgia Bu-

comaxilofacial; Atendimento Cirúrgico em 

Cirurgia Bucomaxilofacial; Cirurgia Ortog-

nática e Implantodontia

Público-alvo: cirurgiões-dentistas em cirur-

gia e traumatologia bucomaxilofaciais

Período de realização: 2/3/2015 a 

28/2/2016

Carga horária: 1200h

Vagas: 4
Período de inscrição: 19/1 a 20/2
Contato: Dulce ou Daniela

Situação: solicitada

Prática Profissionalizante
TÓPICOS EM ORTODONTIA 
PREVENTIVA E INTERCEPTORA

Coordenadora: Maria Bernadete Sasso Stu-

ani

Forma: presencial

Objetivo: por meio de atividades teórico-

-práticas/seminários, ter-se-á como meta 

capacitar os alunos para o exercício profis-

sional na área de ortodontia preventiva e 

interceptora, isto é, prevenir as maloclusões 

e suas consequências, diagnosticar, plane-

jar o tratamento e confeccionar o aparelho 

preventivo e/ou interceptador que melhor 

se adapte ao caso clínico apresentado. 

Durante o curso, por meio das atividades 

teóricas e práticas, pretendemos atingir 

as seguintes metas: trabalhar a teoria e a 
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prática como modos complementares e in-

dissociáveis do conhecimento e atuação clí-

nica; promover a integração do aluno com a 

clínica de ortodontia preventiva; aprofundar 

os conhecimentos sobre etiologia das ma-

loclusões, confecção de aparelhos ortodôn-

ticos preventivos e interceptadores, dentro 

dos limites pertinentes ao candidato; apro-

fundar os conhecimentos sobre a preven-

ção, os métodos de avaliação, o diagnósti-

co e o tratamento.

Disciplinas: Ortodontia Interceptora

Público-alvo: cirurgiões-dentistas

Período de realização: 9/3 a 7/12

Carga horária: 360h

Vagas: 6
Período de inscrição: 5 a 30/1
Contato: Filomena Leli Placciti e Matheus 

Zanela

Situação: solicitada
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CAMPUS DE
 

SÃO CARLOS
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ESCOLA DE ENGENHARIA 
DE SÃO CARLOS

A Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-

-USP) foi a unidade pioneira na instalação da 

USP em São Carlos, em 1953. Sua evolução 

e desdobramento resultaram na criação das 

demais unidades que compõem o campus 

universitário local, o qual assumiu um perfil 

tecnológico na área das ciências exatas.

Por meio dos seus 10 cursos de graduação 

em Engenharia (Aeronáutica, Ambiental, Ci-

vil, Elétrica – Ênfase em Eletrônica, Elétrica – 

Ênfase em Sistemas de Energia e Automação, 

Materiais e Manufatura, Mecânica, Mecatrô-

nica, de Produção e de Computação, esta 

última em parceria com o ICMC), a Escola for-

ma profissionais altamente qualificados para 

atender às demandas do mercado de traba-

lho ou seguir a carreira acadêmica.

Durante a graduação, o aluno tem a possibi-

lidade de participar de atividades extracur-

riculares em empresas juniores, grupos de 

estudos avançados e de desenvolvimento 

tecnológico, possibilitando uma vivência prá-

tica dos desafios da vida profissional dentro 

de sua área de competência. Tem também a 

oportunidade de se envolver com o mundo 

da pesquisa por meio de interfaces com os 

programas de pós-graduação. São 10 progra-

mas, todos com níveis de mestrado e douto-

rado, que objetivam a formação de docentes, 

pesquisadores e profissionais especializados 

nas diversas áreas da Engenharia. 

Contando com ampla infraestrutura compos-
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ta por laboratórios com tecnologia de ponta, 

salas de aulas especializadas, bibliotecas e 

serviços de apoio técnico e administrativo – 

totalizando mais de 71 mil metros quadrados 

de área construída –, a EESC é referência nas 

áreas em que atua e tem contribuído para o 

desenvolvimento da sociedade com a aplica-

ção e difusão dos conhecimentos científicos, 

culturais e tecnológicos.

A Escola também está atenta aos novos pa-

radigmas globais, fortalecendo ações de 

internacionalização – como a realização de 

convênios com instituições estrangeiras –, 

dentre as quais destacam-se os programas 

de intercâmbio e duplo diploma na gradua-

ção e a múltipla titulação na pós-graduação.

Alunos que pretendem exercer atividades de 

extensão encontram amplo espectro de pos-

sibilidades, desde as atividades de cunho cul-

tural, através dos programas da Pró-Reitoria 

de Cultura e Extensão Universitária (fomento, 

Aprender com Cultura e Extensão, etc.) até 

a participação em projetos de fomento, em 

grupos como Aerodesign, Baja, Fórmula, Mi-

leage, Warthog, entre outros.

Todas essas atividades contribuem para uma 

melhor formação de nossos alunos, prepa-

rando-os adequadamente para a vida profis-

sional e acadêmica.
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INSTITUTO DE CIÊNCIAS 
MATEMÁTICAS E DE 
COMPUTAÇÃO  
  
CURSOS  
   
Difusão
CÁLCULO AVANÇADO

Coordenador: Daniel Smania Brandão

Forma: presencial

Objetivo: apresentar os principais concei-

tos do cálculo avançado.

Disciplinas: cálculo avançado 

Público-alvo: alunos de graduação do 4º 

ano, graduados e demais interessados

Período de realização: 5/1 a 6/2

Carga horária: 120h

Vagas: 80

Período de inscrição: 5/11 a 12/12/2014
Contato: Maria Fernanda Marreta

Situação: solicitada
  
Difusão
CURVATURA E TOPOLOGIA

Coordenador: Daniel Smania Brandão

Forma: presencial

Objetivo: os alunos avançados serão intro-

duzidos ao conceito de Métrica Riemannia-

na e a vários conceitos de curvatura que 

estão relacionados uns aos outros. Vão 

aprender as equivalências dessas curvatu-

ras sob condições especiais e por que es-

sas equivalências têm contribuído para um 

maior entendimento do caso geral. Em par-

ticular, os alunos irão estudar o conceito de 

Curvatura Isotrópica e os passos principais 

da prova do Teorema da Esfera.

Disciplinas: Curvatura e Topologia 
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Público-alvo: alunos de graduação e pós-

-graduação interessados

Período de realização: 2 a 6/2

Carga horária: 8h

Vagas: 30

Período de inscrição: 5/11 a 12/12/2014
Contato: Maria Fernanda Marreta

Situação: solicitada
  
Difusão
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 
ORDINÁRIAS EM DIMENSÃO 2

Coordenador: Daniel Smania Brandão

Forma: presencial

Objetivo: apresentar tópicos da teoria qua-

litativa de equações diferenciais ordinárias, 

com especial ênfase nas equações diferen-

ciais definidas em variedades bidimensio-

nais.

Disciplinas: Equações Diferenciais Ordiná-

rias em Dimensão 2 

Público-alvo: alunos de graduação do 4º 

ano, graduados e demais interessados

Período de realização: 12 a 30/1

Carga horária: 60h

Vagas: 80

Período de inscrição: 5/11 a 12/12/2014
Contato: Maria Fernanda Marreta

Situação: solicitada

  

Difusão
ESPAÇOS DE ORLICZ

Coordenador: Daniel Smania Brandão

Forma: presencial

Objetivo: apresentar os pilares da teoria 

dos espaços de Orlicz-Sobolev e ilustrar sua 

utilidade na questão da resolubilidade de 

equações diferenciais parciais elípticas.

Disciplinas: Espaços de Orlicz 

Público-alvo: alunos de graduação e pós-

-graduação interessados

Período de realização: 12 a 16/1

Carga horária: 8h

Vagas: 30

Período de inscrição: 5/11 a 12/12/2014
Contato: Maria Fernanda Marreta

Situação: solicitada
  
Difusão
FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL 
COMPLEXA

Coordenador: Daniel Smania Brandão

Forma: presencial

Objetivo: a teoria das funções de uma vari-

ável complexa, que estuda as funções ana-

líticas, tem uma natureza central em toda a 

matemática, dada a sua riqueza em aspec-

tos analíticos geométricos. Os tópicos aqui 

abordados procuram dar ao estudante uma 

formação básica ao nível de mestrado que 

reflita tal abrangência.

Disciplinas: Funções de uma Variável Com-

plexa 

Público-alvo: graduandos e graduados em 

Matemática ou em outras áreas

Período de realização: de 5/1 a 6/2

Carga horária: 120h

Vagas: 80

Período de inscrição: 5/11 a 12/12/2014
Contato: Maria Fernanda Marreta

Situação: solicitada
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Difusão
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA EM 
ESTATÍSTICA

Coordenador: Mário de Castro Andrade 

Filho

Forma: presencial

Objetivo: introduzir o formalismo matemá-

tico necessário às disciplinas desta área de 

conhecimento, principalmente de cursos de 

pós-graduação. 

Disciplinas: Fundamentos de Matemática 

em Estatística 

Público-alvo: estudantes de graduação e 

de pós-graduação das áreas de Matemáti-

ca, Estatística, Matemática Aplicada, Ciên-

cias de Computação, Engenharia e afins, e 

demais interessados

Período de realização: 19/1 a 4/2

Carga horária: 30h

Vagas: 50

Período de inscrição: 1 a 19/12/2014
Contato: Maria Fernanda Marreta

Situação: solicitada

  

Difusão
GEOMETRIA DIFERENCIAL DE 
SUPERFÍCIES

Coordenador: Daniel Smania Brandão

Forma: presencial

Objetivo: introduzir alguns conceitos bá-

sicos de geometria diferencial; apresentar 

tópicos de geometria diferencial que sejam 

atraentes e importantes para a formação 

matemática geral dos alunos.

Disciplinas: Geometria Diferencial de Su-

perfícies 

Público-alvo: alunos de graduação do 4º 

ano, graduados e demais interessados

Período de realização: 27/1 a 11/2

Carga horária: 32h

Vagas: 30

Período de inscrição: 5/11 a 12/12/2014
Contato: Maria Fernanda Marreta

Situação: solicitada
  
Difusão
REGRESSÃO MODERNA

Coordenador: Mário de Castro Andrade 

Filho

Forma: presencial

Objetivo: apresentar técnicas modernas de 

regressão com atenção especial a métodos 

com enfoque preditivo.

Disciplinas: Regressão Moderna 

Público-alvo: estudantes de graduação e 

de pós-graduação e interessados em geral

Período de realização: 2 a 6/2

Carga horária: 10h

Vagas: 50

Período de inscrição: 1 a 19/12
Contato: Maria Fernanda Marreta

Situação: solicitada
  
Difusão
SINGULARITIES OF VECTOR FIELDS 
AND THEIR APPLICATIONS IN 
DIFFERENTIAL GEOMETRY AND 
CONTROL THEORY

Coordenador: Daniel Smania Brandão

Forma: presencial

Objetivo: oferecer uma introdução aos mé-

todos da teoria de singularidades de cam-

pos de vetores, e particularmente suas apli-

cações em Geometria Diferencial e Teoria 

do Controle.

Disciplinas: Singularities of Vector Fields 
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and Their Applications in Differential Geo-

metry and Control Theory 

Público-alvo: alunos de graduação e pós-

-graduação interessados

Período de realização: 26 a 30/1

Carga horária: 8h

Vagas: 30

Período de inscrição: 5/11 a 12/12/2014
Contato: Maria Fernanda Marreta

Situação: solicitada

   

Difusão
TEORIA DAS PROBABILIDADES

Coordenador: Mário de Castro Andrade 

Filho

Forma: presencial

Objetivo: introduzir ao aluno os fundamen-

tos da teoria das probabilidades.

Disciplinas: Teoria das Probabilidades 

Público-alvo: estudantes de graduação e 

de pós-graduação das áreas de Matemáti-

ca, Estatística, Matemática Aplicada, Ciên-

cias de Computação, Engenharia e afins, e 

demais interessados

Período de realização: 5/1 a 13/2

Carga horária: 60h

Vagas: 50

Período de inscrição: 1 a 19/12/2014
Contato: Maria Fernanda Marreta

Situação: solicitada
   
Difusão
UM CONVITE ÀS EDPS ELÍPTICAS

Coordenador: Daniel Smania Brandão

Forma: presencial

Objetivo: apresentar os pilares da teoria 

de equações diferenciais parciais elípti-

cas. 

Disciplinas: Um Convite às EDPs Elípti-

cas 

Público-alvo: alunos de graduação e pós-

-graduação interessados

Período de realização: 2 a 11/2

Carga horária: 8h

Vagas: 30

Período de inscrição: 5/11 a 12/12/2014
Contato: Maria Fernanda Marreta

Situação: solicitada
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são 
sebastião
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CENTRO DE BIOLOGIA 
MARINHA   
    
CURSOS   
 
Difusão 
BIOLOGIA MARINHA BÁSICA 

Coordenadora: Valéria Flora Hadel 

Vice-coordenador: Cláudio Gonçalves 

Tiago 

Forma: presencial   

Objetivo: possibilitar aos graduandos e 

graduados em diversas áreas obter conhe-

cimentos básicos na área da biologia mari-

nha.

Disciplinas: Biologia Marinha Básica 

Público-alvo: graduandos ou graduados em 

qualquer área do conhecimento 

Período de realização: 1 a 7/3 

Local: São Sebastião 

Carga horária: 50h 

Vagas: 12 

Período de inscrição: 29/10 a 12/12/2014
Contato: Graça, Simone ou Emerson

Situação: homologada 

Difusão 
TÓPICOS DE BIOLOGIA MARINHA 

Coordenadora: Valéria Flora Hadel 

Vice-coordenador: Cláudio Gonçalves 

Tiago 

Forma: presencial 

Objetivo: possibilitar aos graduados e gra-

duandos em Ciências Biológicas comple-

mentar os conhecimentos obtidos durante 

o curso de graduação. 

Disciplinas: Tópicos de Biologia Mari-

nha 

Público-alvo: graduados e graduandos em 

Ciências Biológicas 

Período de realização: 1 a 7/2 

Local: São Sebastião 

Carga horária: 50h 

Vagas: 12 

Período de inscrição: 29/9 a 
25/11/2014 
Contato:  Graça, Simone ou Emerson

Situação: homologada
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As informações deste catálogo foram extraídas do 

site <https://uspdigital.usp.br/apolo> durante o mês  

de novembro de 2014.

Este livro foi produzido com as fontes tipográficas da 

família Avenir LT Std (Avenir LT Std 35 Light, Avenir LT 
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LT Std 95 Black ).
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