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apresentação

“ A iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária de publicar um Catálogo 
de Cursos de Extensão e Atividades de Formação Profissional que serão realizados pelas 
unidades de ensino e pesquisa da Universidade de São Paulo durante o segundo se-
mestre de 2014 sintoniza-se com a política da gestão em curso, qual seja a de difundir e 
tornar mais transparentes, portanto, mais acessíveis, todas as ações desenvolvidas pela 
instituição.

No que se refere especialmente à área da Extensão, a comunidade universitária tem  
revelado surpreendente desconhecimento do seu conjunto, desapercebendo-se das 
dimensões inovadoras que encerra, perdendo a grandeza da vivaz diversidade caracte-
rística da USP. Acostumados à estrutura universitária tradicionalmente reconhecida, pro-
fessores, estudantes e servidores comumente não imaginam a amplitude das atividades 
oferecidas, localizadas em todos os campi, cujo potencial de formação profissional espe-
cializada, de aperfeiçoamento cultural e de difusão científica acaba por não ser integral-
mente aproveitado.

A despeito de oferecer aproximadamente mil cursos e de atender a um volume de alu-
nos que supera os matriculados na Pós-Graduação, a Extensão tem ficado na sombra 
das políticas empreendidas. Nesse contexto, a publicação visa a superar essa espécie 
de vazio, referendando a missão pública da USP que pressupõe amplificar informações 
de modo a torná-las acessíveis e orientadas, traduzindo-se em atitudes mais decididas 
de seleção dos cursos e atividades. O catálogo permitirá, por fim, contribuir para que 
o papel social da USP se desdobre e se diferencie, por abranger o vasto campo da for-
mação profissional, da atualização cultural e do conhecimento, que são componentes  
indissociáveis da dinâmica das sociedades contemporâneas.”        

Maria Arminda do Nascimento Arruda

São Paulo, junho de 2014.  
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são paulo
CAMPUS USP DA CAPITAL
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o campus da capital

Em junho de 1935, o professor Armando de 

Salles Oliveira criou uma comissão para es-

tudar a localização da Cidade Universitária, 

que viria reunir numa única área as escolas da 

USP, até então instaladas em diversos locais 

da cidade de São Paulo. 

A Cidade Universitária foi criada a partir 

de duas áreas principais: da gleba entre 

a Adutora de Cotia e o Ribeirão Jaguaré 

(destacada da Fazenda Butantan), em 1941, 

e da gleba desapropriada entre a nova e a 

velha Estrada de Itu, em 1944, perfazendo 

aproximadamente 4.700.000,00 m². Neste 

mesmo, ano foi criada uma comissão para a  

construção da Cidade Universitária, respon-

sável pela formação do escritório técnico, o 

qual definiu os planos de construção do cam-

pus.

Quatro períodos foram significativos para a 

configuração do que hoje é a Cidade Uni-

versitária: de 1951 a 1953, de 1960 a 1963, de 

1969 a 1973 e de 1988 a 1991. Em 28 de agosto 

de 1956, um decreto assinado pelo governa-

dor Jânio Quadros dá o nome de “Armando 

de Salles Oliveira” à Cidade Universitária. 

Em 1969, com a Cidade Universitária já bem 

estruturada e com novas necessidades, foi 

criada a Prefeitura da Cidade Universitária,  

atual Prefeitura do Campus USP da Capital, 

que abrange a Cidade Universitária “Ar-

mando de Salles Oliveira”, a Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades (USP Leste), o Mu-

seu Paulista (Museu do Ipiranga), o Museu de 

Zoologia, o Museu de Arte Contemporânea, 

a Estação Ciência, o Centro Universitário 

“Maria Antonia”, o Teatro da Universidade 

de São Paulo, o Parque CienTec, o Centro 

de Preservação Cultural, a FAU-Maranhão e 

outras unidades localizadas no interior e no 

litoral do estado de São Paulo.

nos dias de hoje...

Atualmente, a Cidade Universitária concentra 

mais da metade das unidades de ensino da 

USP, com bibliotecas nas mais variadas áreas 

do conhecimento. Conta com 16 restaurantes 

e outros 44 pontos de comércio de alimentos, 

além de quatro agências bancárias.

A Prefeitura do Campus USP da Capi-

tal tem por missão prover o campus com 

serviços de infraestrutura e manutenção que  

possibilitem o seu funcionamento de acor-

do com as atividades de ensino, pesquisa, 

cultura e extensão nele desenvolvidas, bem 

como espaço de integração entre alunos, 

professores, funcionários e comunidade, com 

base nos princípios reconhecidos de susten-

tabilidade.

Além do campus da capital, a cidade de São 

Paulo possui ainda o campus USP Quadriláte-

ro Saúde-Direito, formado pelas Faculdades 

de Direito, Medicina e Saúde Pública, pela 

Escola de Enfermagem e o Instituto de Me-

dicina Tropical.

Texto fornecido pela Prefeitura do Campus 
da USP Capital.
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ESColA dE ComuniCAçõES 
E ARtES

cursos

Difusão
Ateliê de Artes pArA criAnçAs

responsável: Maria Christina de Souza Lima 

Rizzi (Coordenadora)

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 a construção de uma poética 

pessoal.

disciplina: Reflexão e práticas em artes vi-

suais

público-alvo: crianças de 7 a 12 anos

período de realização: 9/9 a 2/12

carga horária: 21h

Vagas: 40

inscrição: 1/7 a 5/9
contato: Raul Cecílio

 (11) 3091-4430 | fax: (11) 3091-4323 

 www.cap.eca.usp.br 

 extensao.cap@usp.br

situação: homologada

Difusão
Ateliê: desenhO de ObserVAçãO

responsável: Marco Francesco Buti (Coor-

denador)

Forma: presencial

Objetivo: estimular a produção gráfica dos 

alunos através de propostas individuais de 

desenho de observação e de memória. 

 extensao.cap@usp.br

situação: homologada

Difusão
práticAs de Ateliê: GrAVurA em 
metAl

responsável: Marco Francesco Buti (Coor-

denador)

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.

disciplina: Gravura em metal

público-alvo: pessoas com conhecimentos 

básicos de desenho

período de realização: 6/8 a 19/11

carga horária: 60h

Vagas: 18

inscrição: 1/7 a 1/8
contato: Raul Cecílio

 (11) 3091-4430 | fax: (11) 3091-4323 

 www.cap.eca.usp.br 

 extensao.cap@usp.br

situação: homologada

Difusão
ViVênciAs cOm A Arte pArA jOVens 
e AdOlescentes

responsável: Sumaya Mattar (Coordenado-

ra)

Forma: presencial

Objetivo: o curso tem como objetivo propi-

ciar a vivência de experiências que fomen-

tem a descoberta e o contato com a arte e 

despertem o gosto pela produção artística 

Observando-se o interesse dos alunos, as 

técnicas serão aprofundadas, levando-os a 

utilizar a linguagem do desenho como for-

ma de expressão individual.

disciplina: Desenho de observação 

público-alvo: estudantes de ensino médio 

e superior

período de realização: 5/8 a 18/11

carga horária: 60h

Vagas: 23

inscrição: 1/7 a 1/8
contato: Raul Cecílio

 (11) 3091-4430 | fax: (11) 3091-4323 

 www.cap.eca.usp.br 

 extensao.cap@usp.br

situação: homologada

Difusão
FundAmentOs dA cerâmicA

responsável: Mario Celso Ramiro de An-

drade (Coordenador)

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 o 

conhecimento de uma poética dentro deste 

suporte artístico.

disciplina: Modelagem e esmaltação 

público-alvo: alunos de ensino médio

período de realização: 4/8 a 17/11

carga horária: 60h

Vagas: 23

inscrição: 1/7 a 1/8
contato: Raul Cecílio

 (11) 3091-4430 | fax: (11) 3091-4323 

 www.cap.eca.usp.br 
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e a fruição, incentivando o desenvolvimento 

de um percurso poético próprio e a parti-

cipação ativa e inventiva no meio sócio-

-cultural.

disciplina: O processo criador na prática 

educativa do professor de arte

público-alvo: jovens e adolescentes de 13 

a 18 anos

período de realização: 12/9 a 5/12

carga horária: 24h

Vagas: 25

inscrição: 1/7 a 5/9
contato: Raul Cecílio

 (11) 3091-4430 | fax: (11) 3091-4323 

 www.cap.eca.usp.br 

 extensao.cap@usp.br

situação: homologada

ESColA PolitéCniCA

cursos

Difusão
GestãO de prOjetOs

responsáveis: Marly Monteiro de Carvalho 

(Coordenadora) e Renato de Oliveira Mora-

es (Vice-Coordenador)

Forma: presencial

Objetivo: atender as demandas em relação 

à gestão de projetos e atender as exigên-

cias de órgãos superiores em instalar a cul-

tura PMBOK no CTMSP.

disciplinas: Aspectos Humanos no Geren-

ciamento de Projetos; Controle de Projetos; 

Documentação de Engenharia; Engenharia 

de Campo; Expressão Escrita; Fundamen-

tos de Gestão de Projetos – Visão Geral; 

Gestão da Qualidade e Normas; Gestão de 

Riscos em Projetos; Gestão de Suprimentos 

em Ambiente Público; Gestão de Tempos 

em Projeto; Módulo de Planejamento de 

Projetos; Oratória e Expressão Oral

público-alvo: funcionários que trabalham 

diretamente com a gerência de projetos do 

CTMSP

período de realização: 1/8/2014 a 

1/8/2015

carga horária: 312h

Vagas: 33

inscrição: 9/6 a 9/7
contato: Marly Monteiro de Carvalho

 (11) 3091-5363 | ramal: 303 

 www.pecepoli.com.br 

 ana@pecepoli.com.br

situação: solicitada

Difusão
prOjetistA cAe elétricA

responsável: Jun Okamoto Junior (Coorde-

nador)

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver no estudante a ca-

pacidade de projetar redes e equipamen-

tos elétricos de instalações industriais nos 

ambientes dos softwares COMOS e PDMS, 

obedecendo normas e procedimentos téc-

nicos.

disciplinas: COMOS Básico; COMOS Elé-

trica; Desenho de Projeto Elétrico; Equipa-

mentos Elétricos; Interface COMOS PDMS; 

Introdução à Eletricidade; PDMS Design 

Overview; Projeto de Eletricidade e Projeto 

Final CAE Elétrica

público-alvo: profissionais com formação 

superior em Engenharia Elétrica ou nível 

médio com três anos de experiência em 

projetos

período de realização: 8/8 a 20/12

carga horária: 160h

Vagas: 33

inscrição: 8 a 12/7
contato: Elieth

 (11) 3091-6005 

 www.poli.usp.br 

 m.elieth@fdte.org.br

situação: homologada

Especialização
lOGísticA empresAriAl

responsáveis: Hugo Tsugunobu Yoshida 

Yoshizaki (Coordenador) e Claudio Barbieri 

da Cunha (Vice-Coordenador)

Forma: presencial

Objetivo: capacitar pessoal de nível supe-

rior a planejar, controlar e gerenciar siste-

mas logísticos.

disciplinas: Análise de Dados e Otimização 

para Logística; Avaliação Econômica de Pro-

jetos Logísticos; Economia e Custos para 

Logística; Gestão da Produção e Estoques; 

Logística de Carga em Ambientes Urbanos; 

Logística Empresarial e Supply Chain Mana-
gement; Movimentação e Armazenagem; 

Simulação de Sistemas Logísticos; Sistemas 

de Apoio à Decisão em Logística; Susten-

tabilidade, Marketing, Qualidade e Custo-

mer Service em Logística Empresarial; Tec-

nologia da Informação e Comunicação em 

Logística Empresarial; Tópicos Estratégicos 

para Logística Empresarial; Transporte e 

Multimodalidade

público-alvo: profissionais com graduação 

superior completa, formados há pelo me-

nos dois ou três anos, que trabalham ou 

desejam atuar em logística

período de realização: 11/8/2014 a 

5/4/2016

carga horária: 400h

Vagas: 45

inscrição: 12/2 a 4/8
contato: Secretaria de Cursos

 0800-7700608 | fax: (11) 3145-3700 

 www.vanzolini.org.br 

 secretariausp@vanzolini.org.br

situação: aprovada

Especialização
mbA – GestãO dA inteliGênciA 
cOmpetitiVA

responsáveis: Fernando José Barbin Lau-

rindo (Coordenador) e Renato de Oliveira 

Moraes (Vice-Coordenador)

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver a compreensão do 

conceito de inteligência competitiva, a ca-

pacidade para identificar as informações 

necessárias para a tomada de decisões 

estratégias, 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 
Wharehoue (DW) e Data Mart (DM).

disciplinas: Métodos Quantitativos Apli-

cados à Gestão Business Science; Ges-

tão do Conhecimento; Trabalho de 

Conclusão de Curso; Inteligência Com-

petitiva; Sistemas de Apoio à Decisão; 

Estratégia Empresarial; Micro Economia 

e Teoria dos Jogos; Análise de Dados 

Planejamento e Gestão da TI; Gestão da 
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Inovação Tecnológica; Gestão de Dados e 

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: 16/9/2014 a 

25/8/2016

carga horária: 472h

Vagas: 38

inscrição: 27/5 a 4/9
contato: Secretaria de Cursos

 0800-7700608 | fax: (11) 3145-3700 

 www.vanzolini.org.br 

 secretariapta@vanzolini.org.br

situação: aprovada

Especialização
mbA – GestãO de OperAções 
prOdutOs e serViçOs

responsáveis: Mauro de Mesquita Spinola 

(Coordenador) e Davi Noboru Nakano (Vi-

ce-Coordenador)

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 a Engenharia e 

Gestão de Operações; Marketing; Meto-

dologia (TCC); Planejamento e Controle 

de Operações; Qualidade e Produtividade 

na Produção de Bens e Serviços e Tópicos 

Avancados em Gestão (Inovação, Sustenta-

bilidade e Ergonomia)

público-alvo: profissionais graduados em 

ensino superior com pelo menos três anos 

de experiência em funções de gerencia-

mento

período de realização: 12/8/2014 a 

17/12/2015

carga horária: 446h

Vagas: 35

inscrição: 17/2 a 5/8
contato: Secretaria de Cursos de Especia-

lização

 (11) 3145-3700 | ramal: 3700 

| fax: (11) 3814-7366 

 www.vanzolini.org.br

 secretariausp@vanzolini.org.br

situação: aprovada

FACuldAdE dE CiênCiAS 
FARmACêutiCAS

atividades

Prática Profissionalizante
Análise térmicA AplicAdA AO 
desenVOlVimentO de FármAcOs e 
medicAmentOs

responsável: Gabriel Lima Barros de Araujo 

(Coordenador)

Forma: presencial

Objetivo: a prática profissionalizante tem 

por objetivo oferecer aos profissionais far-

macêuticos oportunidade para o desen-

volvimento de atividades que permitam a 

aplicação da análise térmica na pesquisa e 

desenvolvimento de medicamentos.

disciplina: Análise térmica aplica-

da ao desenvolvimento de fármacos e 

medicamentos.

público-alvo: farmacêuticos que atuam ou 

desejam atuar na indústria farmacêutica

período de realização: 15/12/2013 a 

14/12/2016

carga horária: 412h

Vagas: 5
inscrição: 11/12/2013 a 14/6/2016
contato: Kelma

 (11) 3091-8532

 www.fcf.usp.br 

 kelmalydis@gmail.com

situação: homologada

Prática Profissionalizante
desenVOlVimentO e VAlidAçãO 
de nOVOs métOdOs AnAlíticOs 
AplicAndO A eletrOFOrese 

cApilAr cOmO AlternAtiVA à 
crOmAtOGrAFiA líquidA de 
AltA eFiciênciA, nA Análise de 
princípiOs AtiVOs em FOrmulAções 
FArmAcêuticAs, cOsméticAs Ou 
FitOterápicOs

responsável: María Segunda Aurora Prado 

(Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver e validar métodos 

rápidos, precisos e econômicos, empregan-

do a eletroforese capilar como alternativa à 

cromatografia líquida de alta eficiência para 

quantificar os princípios ativos em formula-

ções farmacêuticas, cosméticos e fitoterápi-

cos, bem como estudar métodos indicati-

vos de estabilidade.

conteúdo: desenvolvimento e validação de 

novos métodos analíticos aplicando a ele-

troforese capilar como alternativa à croma-

tografia líquida de alta eficiência na análise 

de princípios ativos em formulações farma-

cêuticas, cosméticas ou fitoterápicos

público-alvo: graduados em Farmácia e  

áreas afins

período de realização: 30/11/2013 a 

29/11/2016

carga horária: 600h

Vagas: 10

inscrição: 20/11/2013 a 20/9/2016
contato: Kelma

 (11) 3091-8532 

 www.fcf.usp.br 

 kelmalydis@gmail.com

situação: homologada
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Prática Profissionalizante
FArmáciA clínicA e AtençãO 
FArmAcêuticA

responsável: Eliane Ribeiro (Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprofundar o conhecimento práti-

co em farmácia clínica e atenção farmacêu-

tica, enfatizando métodos para a prática do 

uso racional de medicamentos, a identifi-

cação de problemas relacionados aos me-

dicamentos, intervenções  farmacêuticas, 

orientação de alta, seguimento do paciente 

e educação sanitária.

disciplina: Farmácia Clínica e Atenção Far-

macêutica

público-alvo: farmacêuticos servidores pú-

blicos lotados em área de saúde que obti-

verem anuência da chefia, inscritos no Con-

selho Regional de Farmácia do Estado de 

São Paulo.

período de realização: 25/11/2013 a 

24/11/2016

carga horária: 160h

Vagas: 4
inscrição: 20/11/2013 a 20/9/2016
contato: Kelma

 (11) 3091-8532 

 www.fcf.uspbr 

 kguitman@usp.br

situação: solicitada

Prática Profissionalizante
mecAnismOs celulAres e 
mOleculAres enVOlVidOs nO 
cOntrOle dA hemAtOpOese

responsável: Ricardo Ambrosio Fock (Co-

ordenador)

Forma: presencial

Objetivo: a prática profissionalizante visa 

aprimorar os conhecimentos relativos a al-

gumas técnicas importantes para o estudo 

da regulação da hematopoese, utilizando-

-se modelos in vivo e in vitro.

disciplina: Hematologia

público-alvo: graduados em cursos de Far-

mácia, Biomedicina, Biologia, Medicina Ve-

terinária e Medicina

período de realização: 8/2/2013 a 

8/2/2016

carga horária: 300h

Vagas: 10

inscrição: 8/2/2013 a 8/2/2016
contato: Ricardo Ambrósio Fock

 (11) 3039-13639 | fax: (11) 3813-2197 

 www.fcf.usp.br 

 hemato@usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
nAnOtecnOlOGiAs AplicAdAs à 
prOduçãO de medicAmentOs

responsável: Nádia Araci Bou Chacra (Co-

ordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: a prática profissionalizante tem 

por objetivo oferecer aos profissionais far-

macêuticos oportunidade para o desen-

volvimento de atividade que permite a ob-

tenção e a caracterização de nanoestrutura 

com aplicação no desenvolvimento de me-

dicamentos inovadores.

disciplina: Nanopartículas Aplicadas à Pro-

dução de Medicamentos

público-alvo: farmacêuticos que atuam ou 

desejam atuar na indústria farmacêutica

período de realização: 10/5/2013 a 

9/5/2015

carga horária: 480h

Vagas: 10

inscrição: 5/4/2013 a 5/4/2015
contato: Kelma

 (11) 3091-8532 

 www.fcf.usp.br 

 kguitman@usp.br

situação: homologada

Programa de Atualização
AtuAlizAçãO em estrAtéGiAs 
experimentAis nO estudO dA 
AterOsclerOse

responsável: Dulcineia Saes Parra Abdalla 

(Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: contribuir para o aprimoramento 

de profissionais em ingressar no programa 

de pós-graduação em Análises e Técnicas 

de Monitoramento da Lipoperoxidação.

disciplina: Bioquímica Clínica

público-alvo: profissionais das áreas Bioló-

gicas e da Saúde

período de realização: 8/2/2012 a 

8/2/2015

carga horária: 400h

Vagas: 5
inscrição: 8/2/2012 a 8/2/2015
contato: Dulcineia Saes Abdalla

 (11) 3091-3637 | fax: (11) 3813-2197

 www.fcf.usp.br 

 dspa@usp.br

situação: homologada

FACuldAdE dE FiloSoFiA, 
lEtRAS E CiênCiAS 
HumAnAS

cursos

Atualização
ciênciA e literAturA FAntásticA – 
cursO de FériAs

responsáveis: Francisco Assis de Queiroz 

(Coordenador) e Maurício de Carvalho Ra-

mos (Vice-Coordenador)

Forma: presencial

Objetivo: o curso propõe, em primeiro lu-

gar, uma reflexão sobre a relação entre (a) 

algumas teorias científicas, (b) a literatura 

fantástica e de horror e (c) o cinema fan-

tástico e de horror. Tal reflexão será feita a 

partir de um panorama geral sobre o tema, 

mas bem embasado teoricamente. Como 

proposta mais específica, o curso pretende 

oferecer alguns elementos formadores do 

estereótipo não europeu em obras literá-

rias (século XIX) e do cinema (século XX). Os 

proponentes do curso entendem que o de-

senvolvimento de categorias de pensamen-

to científico baseado majoritariamente em 

teorias biológicas propiciou a importação e 

adequação de premissas científicas na expli-

cação de elementos psicológicos e sociais. 

Nesse sentido, como importante momento 

do curso, procuraremos mostrar o percurso 

que vai da formulação de determinadas te-

ses científicas à construção de determinado 

estereótipo na formulação do romance de 

horror, e que foi posteriormente incorpora-

do ao cinema de horror. A programação do 

curso prevê aulas expositivas que, através 
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de um enfoque interdisciplinar, valorizará 

os diálogos entre a literatura, o cinema e a 

ciência. As aulas serão acompanhadas da 

indicação de leitura bibliográfica especiali-

zada, que deverão ser lidas para que haja 

momentos de debate aprofundados entre 

os participantes. O curso está organizado 

em quatro módulos complementares.

disciplina: Ciência e Literatura Fantástica

público-alvo: professores, pesquisadores, 

jornalistas, profissionais do cinema e críti-

cos literários

período de realização: 21 a 25/7

carga horária: 40h

Vagas: 40

inscrição: 10 a 17/7
contato: Serviço de Cultura e Extensão

 (11) 3091-4645 

 sce.fflch.usp.br | agenda@usp.br

situação: solicitada

Difusão
cOnVersAçãO em pOrtuGuês 
línGuA estrAnGeirA – níVel A – 
cursO de FériAs

responsável: Beatriz Daruj Gil (Coordena-

dora)

Forma: presencial

Objetivo: possibilitar a prática de conversa-

ção no período de férias.

disciplina: Conversação em Português Lín-

gua Estrangeira – Nível A

público-alvo: comunidade uspiana

período de realização: 8/7 a 1/8

carga horária: 60h

Vagas: 20

inscrição: 1/6 a 1/7
contato: Eliane

 (11) 3091-2416 

 www.clinguas.fflch.usp.br 

 portcl@usp.br

situação: solicitada

Difusão
cOnVersAçãO em pOrtuGuês 
línGuA estrAnGeirA – níVel c – 
cursO de FériAs

responsável: Beatriz Daruj Gil (Coordena-

dora)

Forma: presencial

Objetivo: possibilitar a prática de conversa-

ção no período de férias.

disciplina: Conversação em Português Lín-

gua Estrangeira – Nível C

público-alvo: comunidade uspiana

período de realização: 8/7 a 7/8

carga horária: 60h

Vagas: 20

inscrição: 1/6 a 1/7
contato: Eliane

 (11) 3091-2416

 www.clinguas.fflch.usp.br

 portcl@usp.br

situação: homologada

Difusão
espAnhOl pArA GrAduAçãO em 
humAnidAdes – níVel iV

responsável: Maria Teresa Celada (Coorde-

nadora)

Forma: presencial

Objetivo: dar continuidade ao proces-

so de aquisição/aprendizagem da língua 

espanhola como língua estrangeira atra-

vés da exploração de um eixo temático: 

a cultura latino-americana; bem como o 

desenvolvimento das competências de re-

cepção e de expressão que compreendem 

o processo de aquisição/aprendizagem de 

línguas – a saber: ouvir/ ler e falar/ escrever.

disciplina: Espanhol para Graduação em 

Humanidades – Nível IV

público-alvo: universitários da área de hu-

manidades

período de realização: 13/8 a 19/11

carga horária: 45h

Vagas: 50

inscrição: 1 a 30/7
contato: Eliane

 (11) 3091-2416

 www.clinguas.fflch.usp.br

 portcl@usp.br

situação: solicitada

Difusão
inGlês AcAdêmicO pArA 
GrAduAndOs usp – níVel 1

responsável: Paulo Roberto Massaro (Co-

ordenador)

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver estratégias linguísti-

co-comunicativas em língua inglesa, cons-

truir habilidades necessárias ao letramento 

acadêmico em inglês e desenvolver a auto-

nomia e a reflexão do aluno.

disciplina: Inglês Acadêmico para Graduan-

dos USP – Nível 1

público-alvo: alunos de graduação da USP

período de realização: 11/8 a 26/11

carga horária: 53h

Vagas: 21

inscrição: 1 a 30/7
contato: Eliane

 (11) 3091-2416

 www.clinguas.fflch.usp.br

 inglesgraduandos.clusp@gmail.com

situação: solicitada

Difusão
inGlês AcAdêmicO pArA 
GrAduAndOs usp – níVel 2

responsável: Paulo Roberto Massaro (Co-

ordenador)

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver estratégias linguísti-

co-comunicativas em língua inglesa, cons-

truir habilidades necessárias ao letramento 

acadêmico em inglês e desenvolver a auto-

nomia e a reflexão do aluno.

disciplina: Inglês Acadêmico para Graduan-

dos USP – Nível 2

público-alvo: alunos de graduação da USP

período de realização: 12/8 a 25/11

carga horária: 53h

Vagas: 21

inscrição: 1 a 30/7
contato: Eliane

 (11) 3091-2416

 www.clinguas.fflch.usp.br

 inglesgraduandos.clusp@gmail.com

situação: solicitada

Difusão
inGlês pArA GrAduAndOs usp – 
níVel i (A1)

responsável: Paulo Roberto Massaro (Co-

ordenador)

Forma: presencial

Objetivo: desenvolver habilidades de com-

preensão e expressão orais e escritas relati-

vas ao usuário básico de língua inglesa, com 

foco em aspectos linguístico-comunicativos, 
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a fim de que o aluno possa interagir em 

situações informais e em contextos uni-

versitários. Criar condições de vivência de 

situações comunicativas autênticas e usu-

ais, visando à produção e compreensão da 

língua inglesa oral e escrita, de forma que 

o aluno consiga atingir o nível intermediá-

rio B1; favorecer a compreensão de cultu-

ras diferentes e o respeito à diversidade e 

desenvolver a autonomia do aluno enquan-

to aprendiz de língua, para que assuma 

responsabilidade e controle de sua própria 

aprendizagem.

disciplina: Inglês para Graduandos USP – 

Nível I

público-alvo: alunos de graduação da USP

período de realização: 11/8 a 26/11

carga horária: 53h

Vagas: 21

inscrição: 1 a 30/7
contato: Eliane ou Aureluce

 (11) 3091-2416

 www.clinguas.fflch.usp.br

 inglesgraduandos.clusp@gmail.com

situação: solicitada

Difusão
inGlês pArA pós-GrAduAndOs usp

responsável: Paulo Roberto Massaro (Co-

ordenador)

Forma: presencial

Objetivo: praticar as quatro habilidades 

(ouvir, falar, ler e escrever) em nível inter-

mediário (usuário independente) de língua 

inglesa em registros formais para eventos 

comunicativos orais e escritos em contextos 

acadêmicos.

disciplina: Inglês para Pós-Graduandos USP

público-alvo: alunos de pós-graduação da 

USP

período de realização: 13/8 a 19/11

carga horária: 45h

Vagas: 20

inscrição: 1 a 30/7
contato: Eliane

 (11) 3091-2416

 www.clinguas.fflch.usp.br 

 inglesgraduandos.clusp@gmail.com

situação: solicitada

Difusão
intrOduçãO AO lAtim i

responsável: Sidney Calheiros de Lima (Co-

ordenador)

Forma: presencial

Objetivo: apresentar as primeiras noções 

do latim clássico.

disciplina: Introdução ao Latim I

público-alvo: universitários e interessados 

em geral

período de realização: 12/8 a 25/11

carga horária: 60h

Vagas: 20

inscrição: 1 a 31/7
contato: Eliane ou Aureluce

 (11) 3091-2416 

 www.clinguas.fflch.usp.br

 latimcl@usp.br

situação: solicitada

Difusão
intrOduçãO AO lAtim ii

responsável: Sidney Calheiros de Lima (Co-

ordenador)

Forma: presencial

Objetivo: apresentar as primeiras noções 

de latim clássico.

disciplina: Introdução ao Latim II

público-alvo: universitários e interessados 

em geral

período de realização: 16/8 a 6/12

carga horária: 60h

Vagas: 20

inscrição: 1 a 31/7
contato: Eliane

 (11) 3091-2416

 www.clinguas.fflch.usp.br

 latim.clusp@gmail.com

situação: solicitada

Difusão
intrOduçãO AO lAtim iV

responsável: Sidney Calheiros de Lima (Co-

ordenador)

Forma: presencial

Objetivo: apresentar as primeiras noções 

do latim clássico.

disciplina: Introdução ao Latim IV

público-alvo: universitários e interessados 

em geral

período de realização: 12/8 a 25/11

carga horária: 60h

Vagas: 20

inscrição: 1 a 31/7
contato: Eliane ou Alzira

 (11) 3091-2416

 www.fflch.usp.br/cl

 clinguas@edu.usp.br

situação: solicitada

Difusão
leiturA em línGuA espAnhOlA

responsável: Maria Teresa Celada (Coorde-

nadora)

Forma: presencial

Objetivo: o curso tem como objetivo pro-

porcionar ao estudante o desenvolvimen-

to e o aprimoramento da competência 

de leitura de textos acadêmicos da área 

de humanidades em língua espanhola, 

tais como resumos, artigos, capítulos de 

livros e dissertações; o desenvolvimento 

e o aprimoramento da expressão oral em 

língua espanhola em contextos acadêmi-

cos, tais como apresentações de seminá-

rios, comunicações e discussões de textos. 

Objetivos específicos: com respeito à com-

preensão leitora, serão enfatizadas as ca-

pacidades de: apreensão de dados e/ou 

argumentos de um texto e posicionamento 

crítico diante da argumentação escrita. No 

que diz respeito à expressão oral, serão 

enfatizadas as capacidades de exposição e 

argumentação em contextos acadêmicos. 

Para tanto, serão revisados aspectos da 

língua espanhola, tais como: aspectos que 

caracterizam o funcionamento da oração e 

da estrutura textual; aspectos fonéticos; os 

campos lexicais; a construção da referência; 

os elementos de coesão; as relações tem-

porais e modais; estruturas sintático-enun-

ciativas para a argumentação e as variantes 

da língua.

disciplina: Leitura em Língua Espanhola

público-alvo: estudantes de humanidades

período de realização: 11/8 a 26/11
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carga horária: 60h

Vagas: 30

inscrição: 1 a 30/7
contato: Eliane

 (11) 3091-2416

 www.clinguas.fflch.usp.br

 espcl@usp.br

situação: solicitada

Difusão
línGuA ArmêniA OcidentAl: 
nOções básicAs de GrAmáticA e 
cOnVersAçãO

responsável: Deize Crespim Pereira (Coor-

denadora)

Forma: Presencial

Objetivo: proporcionar a aquisição da lín-

gua armênia (variedade ocidental) como 

meio de comunicação.

disciplina: Língua Armênia Ocidental: No-

ções Básicas de Gramática e Conversação

público-alvo: interessados em geral

período de realização: 20/8 a 29/10

carga horária: 20h

Vagas: 50

inscrição: 1 a 30/7
contato: Serviço de Cultura e Extensão

 (11) 3091-4645

 www.usp.br/sce

 agenda@usp.br

situação: solicitada

Difusão
línGuA tchecA – módulO ii

responsável: Arlete Orlando Cavaliere 

Ruesch (Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: reforçar as estruturas básicas e 

introduzir casos mais complexos.

disciplina: Língua Tcheca – Módulo II

público-alvo: estudantes e interessados em 

geral

período de realização: de 12/08/2014 até 

16/12/2014

carga horária: 25h30m

Vagas: 50

inscrição: 1/7 a 1/8 (on-line); 1/7 a 11/8 
(presencial)
contato: Serviço de Cultura e Extensão

 (11) 3091-4645 

 sce.fflch.usp.br

 agenda@usp.br

situação: solicitada

Difusão
línGuA tchecA – módulO iV

responsável: Arlete Orlando Cavaliere 

Ruesch (Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: introduzir verbos mais comple-

xos, aprimorando conversação, leitura, 

compreensão e revisão de textos.

disciplina: Língua Tcheca – Módulo IV

público-alvo: estudantes e interessados em 

geral

período de realização: 14/8 a 18/12

carga horária: 25h30m

Vagas: 50

inscrição: 1/7 a 1/8 (on-line); 1 a 6/8 (pre-
sencial)
contato: Serviço de Cultura e Extensão

 (11) 3091-4645

 sce.fflch.usp.br

 agenda@usp.br

situação: solicitada

Difusão
xxiii cursO de diFusãO culturAl 
ceA/usp – AspectOs dA culturA e 
dA históriA dO neGrO nO brAsil

responsáveis: Margarida Maria Taddoni 

Petter (Coordenadora) e Kabengele Mu-

nanga (Vice-Coordenador)

Forma: presencial

Objetivo: capacitação dos professores das 

redes pública e particular de ensino no 

aprendizado dos aspectos da cultura e da 

história do negro no Brasil, propiciando 

acesso a material de apoio e didático para 

ser utilizado em sala de aula, embasados 

nos conhecimentos apreendidos em cada 

temática que certamente, serão de utilida-

de prática.

disciplina: XXIII Curso de Difusão Cultural 

Aspectos da Cultura e da História do Negro 

no Brasil

público-alvo: professores das redes pública 

e particular e interessados em geral

período de realização: 11/8 a 17/11

carga horária: 39h

Vagas: 80

inscrição: 4 a 8/8
contato: Serviço de Cultura e Extensão

 (11) 3091-4645

 sce.fflch.usp.br 

 agenda@usp.br

situação: solicitada

FACuldAdE dE mEdiCinA 
VEtERináRiA E ZootECniA

atividades

Prática Profissionalizante
AlimentAçãO e FisiOlOGiA dO 
exercíciO de equinOs

responsável: Alexandre Augusto de Olivei-

ra Gobesso (Coordenador)

Forma: presencial

Objetivo: proporcionar aos recém-forma-

dos a oportunidade de explorar de forma 

mais aprofundada as atividades práticas 

de rotina do Laboratório de Pesquisa em 

Alimentação e Fisiologia do Exercício de 

Equinos.

disciplina: Alimentação e Fisiologia do 

Exercício de Equinos

público-alvo: médicos veterinários, zootec-

nistas, agrônomos, biólogos e fisioterapeu-

tas

período de realização: 1/3 a 20/12

carga horária: 490h

Vagas: 5
inscrição: 1/3 a 20/12
contato: Alessandra ou Fábia

 (19) 3565-4295

 www.fmvz.usp.br

 vnpfmvz@usp.br

situação: solicitada

Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de bActeriOlOGiA e 
micOlOGiA (dOençAs inFecciOsAs)

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)
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Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Bacteriologia e Micologia

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 160h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/11/2014
contato: Cristina

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928 

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de bActeriOlOGiA e 
micOlOGiA (dOençAs inFecciOsAs)

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Bacteriologia e Micologia

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 320h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/10/2014
contato: Cristina

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928

 www.fmvz.usp.br 

 paick@usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de bActeriOlOGiA e 
micOlOGiA (dOençAs inFecciOsAs)

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Bacteriologia e Micologia

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 480h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/9/2014
contato: Cristina

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de biOlOGiA 
mOleculAr AplicAdA e sOrOlOGiA 
(lAbmAs)

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Laboratório de Biologia Molecu-

lar Aplicada e Sorologia – LABMAS

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 320h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/10/2014
contato: Cristina, Virginia ou Danival

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de biOlOGiA 
mOleculAr AplicAdA e sOrOlOGiA 
(lAbmAs)

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Laboratório de Biologia Molecu-

lar Aplicada e Sorologia – LABMAS

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 160h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/10/2014
contato: Cristina, Virginia ou Danival

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de biOlOGiA 
mOleculAr AplicAdA e sOrOlOGiA 
(lAbmAs)

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Laboratório de Biologia Molecu-

lar Aplicada e Sorologia – LABMAS

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 480h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/10/2014
contato: Cristina, Virginia ou Danival

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de dOençAs 
pArAsitáriAs

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Laboratório de Doenças Parasi-

tárias

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde
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período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 160h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/11/2014
contato: Cristina, Virginia ou Danival

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: solicitada

Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de dOençAs 
pArAsitáriAs

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Laboratório de Doenças Parasi-

tárias

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 320h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/10/2014
contato: Cristina, Virginia ou Danival

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928 

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de dOençAs 
pArAsitáriAs

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Laboratório de Doenças Parasi-

tárias

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 480h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/10/2014
contato: Cristina, Virginia ou Danival

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928 

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de epidemiOlOGiA e 
biOestAtísticA

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Laboratório de Epidemiologia e 

Bioestatística

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde 

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 160h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/11/2014
contato: Cristina, Virginia ou Danival

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928 

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de epidemiOlOGiA e 
biOestAtísticA

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Laboratório de Epidemiologia e 

Bioestatística

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde 

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 320h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/10/2014
contato: Cristina, Virginia ou Danival

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928 

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de epidemiOlOGiA e 
biOestAtísticA

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Laboratório de Epidemiologia e 

Bioestatística

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde 

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 480h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/9/2014
contato: Cristina, Virginia ou Danival

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928 

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de hiGiene 
AlimentAr

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Laboratório de Higiene  

Alimentar 

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde 
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período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 160h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/11/2014
contato: Cristina, Virginia ou Danival

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928 

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de hiGiene 
AlimentAr

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Laboratório de Higiene  

Alimentar 

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde 

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 320h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/10/2014
contato: Cristina, Virginia ou Danival

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928 

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de hiGiene 
AlimentAr

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Laboratório de Higiene  

Alimentar 

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde 

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 480h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/9/2014
contato: Cristina, Virginia ou Danival

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928 

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de sAnidAde suínA

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Laboratório de Sanidade Suína

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde 

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 160h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/11/2014
contato: Cristina, Virginia ou Danival

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928 

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de sAnidAde suínA

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Laboratório de Sanidade Suína

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde 

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 320h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/10/2014
contato: Cristina, Virginia ou Danival

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928 

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de sAnidAde suínA

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Laboratório de Sanidade Suína

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde 

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 480h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/9/2014
contato: Cristina, Virginia ou Danival

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928 

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de zOOnOses 
bActeriAnAs

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Laboratório de Sanidade Suína

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde 

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 160h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/11/2014
contato: Cristina, Virginia ou Danival

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928 

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: homologada
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Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de zOOnOses 
bActeriAnAs

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Laboratório de Sanidade Suína

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde 

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 160h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/11/2014
contato: Cristina, Virginia ou Danival

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928 

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de zOOnOses 
bActeriAnAs

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Laboratório de Sanidade Suína

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde 

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 320h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/10/2014
contato: Cristina, Virginia ou Danival

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928 

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de zOOnOses 
bActeriAnAs

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Laboratório de Sanidade Suína

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde 

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 480h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/9/2014
contato: Cristina, Virginia ou Danival

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928 

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de zOOnOses VirAis

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Laboratório de Sanidade Suína

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde 

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 160h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/11/2014
contato: Cristina, Virginia ou Danival

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928 

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de zOOnOses VirAis

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Laboratório de Sanidade Suína

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde 

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 320h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/10/2014
contato: Cristina, Virginia ou Danival

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928 

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
lAbOrAtóriO de zOOnOses VirAis

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Andrea Micke Moreno (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: aprimoramento do exercício da 

atividade profissional.

disciplina: Laboratório de Sanidade Suína

público-alvo: médicos veterinários e/ou 

profissionais da área de saúde 

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 480h

Vagas: 12

inscrição: 1/2/2013 a 10/9/2014
contato: Cristina, Virginia ou Danival

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928 

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
ObstetríciA de GrAndes AnimAis

responsável: Claudia Barbosa Fernandes 

(Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: proporcionar ao médico veteriná-

rio treinamento teórico e prático na área de 

obstetrícia de grandes animais.

disciplina: Obstetrícia e Ginecologia

público-alvo: médicos veterinários

período de realização: 1/4/2014 a 

20/12/2015

carga horária: 960h

Vagas: 24

inscrição: 1/4/2014 a 30/10/2015
contato: Roberta Viana
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 (11) 3091-7650 | ramal: 7650 

| fax: (11) 3091-7412

 www.fmvz.usp.br

 vrafmvz@usp.br

situação: solicitada

Prática Profissionalizante
ObstetríciA e GinecOlOGiA de 
cães e GAtOs

responsável: Clair Motos de Oliveira (Co-

ordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: proporcionar ao médico veteri-

nário treinamento teórico/prático na área 

de obstetrícia e ginecologia de pequenos 

animais, permitindo ao profissional adquirir 

conhecimentos atualizados e também pro-

piciar treinamento prático para desenvolver 

suas habilidades.

disciplina: Obstetrícia e Ginecologia

público-alvo: médicos veterinários

período de realização: 1/4/2014 a 

20/12/2015

carga horária: 160h

Vagas: 24

inscrição: 1/4/2014 a 30/10/2015
contato: Roberta Viana

 (11) 3091-7650 | ramal: 7650 

| fax: (11) 3091-7412

 www.fmvz.usp.br

 vrafmvz@usp.br

situação: solicitada

Prática Profissionalizante
ObstetríciA e GinecOlOGiA de 
cães e GAtOs

responsável: Clair Motos de Oliveira (Co-

ordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: proporcionar ao médico veteri-

nário treinamento teórico/prático na área 

de obstetrícia e ginecologia de pequenos 

animais, permitindo ao profissional adquirir 

conhecimentos atualizados e também pro-

piciar treinamento prático para desenvolver 

suas habilidades.

disciplina: Obstetrícia e Ginecologia

público-alvo: médicos veterinários

período de realização: 1/4/2014 a 

20/12/2015

carga horária: 480h

Vagas: 24

inscrição: 1/4/2014 a 30/10/2015
contato: Roberta Viana

 (11) 3091-7650 | ramal: 7650 

| fax: (11) 3091-7412

 www.fmvz.usp.br

 vrafmvz@usp.br

situação: solicitada

Prática Profissionalizante
ObstetríciA e GinecOlOGiA de 
cães e GAtOs

responsável: Clair Motos de Oliveira (Co-

ordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: proporcionar ao médico veteri-

nário treinamento teórico/prático na área 

de obstetrícia e ginecologia de pequenos 

animais, permitindo ao profissional adqui-

rir conhecimentos atualizados e também 

propiciar treinamento prático para desen-

volver suas habilidades.

disciplina: Obstetrícia e Ginecologia

público-alvo: médicos veterinários

período de realização: 1/4/2014 a 

20/12/2015

carga horária: 960h

Vagas: 24

inscrição: 1/4/2014 a 30/10/2015
contato: Roberta Viana

 (11) 3091-7650 | ramal: 7650 

| fax: (11) 3091-7412

 www.fmvz.usp.br

 vrafmvz@usp.br

situação: solicitada

Prática Profissionalizante
perinAtOlOGiA e reprOduçãO de 
cães e GAtOs

responsável: Camila Infantosi Vannucchi 

(Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: as práticas profissionalizantes vi-

sam proporcionar aos médicos veterinários 

interessados aprendizagem e treinamento 

nas biotecnologias da reprodução em pe-

quenos animais. Tais práticas serão ofereci-

das de acordo com a rotina dos laboratórios 

e projetos de pós-graduação em andamen-

to e do Serviço de Inseminação Artificial do 

HOVET, podendo ou não ocorrer em deter-

minados meses do ano. Vale ressaltar que 

determinados procedimentos em âmbito 

da pesquisa ou extensão à comunidade de-

verão ser observados pelos médicos veteri-

nários solicitantes.

disciplina: Perinatologia e Reprodução de 

Cães e Gatos

público-alvo: médicos veterinários

período de realização: 1/4/2014 a 

20/12/2015

carga horária: 160h

Vagas: 24

inscrição: 1/4/2014 a 30/10/2015
contato: Roberta Viana

 (11) 3091-7650 | ramal: 7650 

| fax: (11) 3091-7412

 www.fmvz.usp.br

 vrafmvz@usp.br

situação: solicitada

Prática Profissionalizante
perinAtOlOGiA e reprOduçãO de 
cães e GAtOs

responsável: Camila Infantosi Vannucchi 

(Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: as práticas profissionalizantes vi-

sam proporcionar aos médicos veterinários 

interessados aprendizagem e treinamento 

nas biotecnologias da reprodução em pe-

quenos animais. Tais práticas serão ofereci-

das de acordo com a rotina dos laboratórios 

e projetos de pós-graduação em andamen-

to e do Serviço de Inseminação Artificial do 

HOVET, podendo ou não ocorrer em deter-

minados meses do ano. Vale ressaltar que 

determinados procedimentos em âmbito 

da pesquisa ou extensão à comunidade de-

verão ser observados pelos médicos veteri-

nários solicitantes.

disciplina: Perinatologia e Reprodução de 

Cães e Gatos

público-alvo: médicos veterinários

período de realização: 1/4/2014 a 

20/12/2015
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carga horária: 480h

Vagas: 24

inscrição: 1/4/2014 a 30/10/2015
contato: Roberta Viana

 (11) 3091-7650 | ramal: 7650 

| fax: (11) 3091-7412

 www.fmvz.usp.br

 vrafmvz@usp.br

situação: solicitada

Prática Profissionalizante
perinAtOlOGiA e reprOduçãO de 
cães e GAtOs

responsável: Camila Infantosi Vannucchi 

(Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: as práticas profissionalizantes vi-

sam proporcionar aos médicos veterinários 

interessados aprendizagem e treinamento 

nas biotecnologias da reprodução em pe-

quenos animais. Tais práticas serão ofereci-

das de acordo com a rotina dos laboratórios 

e projetos de pós-graduação em andamen-

to e do Serviço de Inseminação Artificial do 

HOVET, podendo ou não ocorrer em deter-

minados meses do ano. Vale ressaltar que 

determinados procedimentos em âmbito 

da pesquisa ou extensão à comunidade de-

verão ser observados pelos médicos veteri-

nários solicitantes.

disciplina: Perinatologia e Reprodução de 

Cães e Gatos

público-alvo: médicos veterinários

período de realização: 1/4/2014 a 

20/12/2015

carga horária: 960h

Vagas: 24

inscrição: 1/4/2014 a 30/10/2015
contato: Roberta Viana

 (11) 3091-7650 | ramal: 7650 

| fax: (11) 3091-7412

 www.fmvz.usp.br

 vrafmvz@usp.br

situação: solicitada

Prática Profissionalizante
prOduçãO de bOVinOs de leite

responsável: Francisco Palma Rennó (Co-

ordenador)

Forma: presencial

Objetivo: proporcionar aos acadêmicos, 

atividades praticas junto aos animais.

disciplina: Produção de Bovinos de Leite 

público-alvo: médicos veterinários, zootec-

nistas e agrônomos

período de realização: 1/3 a 20/12

carga horária: 490h

Vagas: 5
inscrição: 1/3 a 20/12
contato: Alessandra ou Fábia

 (19) 3565-4295

 www.fmvz.usp.br

 vnpfmvz@usp.br

situação: solicitada

Prática Profissionalizante
prOduçãO e nutriçãO de AVes

responsável: Cristiane Soares da Silva 

Araujo (Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: proporcionar aos recém-forma-

dos a oportunidade de explorar de forma 

mais aprofundada as atividades práticas de 

rotina do Laboratório de Pesquisa em Aves.

disciplina: Produção e Nutrição de Aves 

público-alvo: médicos veterinários, zootec-

nistas, agrônomos e biólogos

período de realização: 1/3 a 20/12

carga horária: 490h

Vagas: 5
inscrição: 1/3 a 20/12
contato: Alessandra ou Fábia

 (19) 3565-4295

 www.fmvz.usp.br

 vnpfmvz@usp.br

situação: solicitada

Prática Profissionalizante
prOduçãO intensiVA de GAdO de 
cOrte

responsável: Luis Felipe Prada e Silva (Co-

ordenador)

Forma: presencial

Objetivo: apresentar aos alunos os funda-

mentos técnicos da criação intensiva de 

bovinos de corte, incluindo manejo de pas-

tagens, suplementação no período seco e 

alimentação em confinamento; juntamente 

com uma análise da conjuntura do mercado 

de produção de carne bovina de modo a 

capacitá-los a analisar a atividade de cria-

ção de bovinos de corte visando à obten-

ção de maior conhecimento da cadeia pro-

dutiva e produtividade do sistema.

disciplina: Produção Intensiva de Gado de 

Corte

público-alvo: médicos veterinários, zootec-

nistas e agrônomos

período de realização: 1/3 a 20/12

carga horária: 490h

Vagas: 5
inscrição: 1/3 a 20/12
contato: Alessandra ou Fábia

 (19) 3565-4295

 www.fmvz.usp.br

 vnpfmvz@usp.br

situação: solicitada

Prática Profissionalizante
técnicAs imunOlóGicAs AplicAdAs 
A mOrFOFisiOlOGiA

responsável: José Roberto Kfoury Junior 

(Coordenador)

Forma: presencial

Objetivo: conhecimento e atualização de 

novas técnicas imunológicas aplicadas ao 

estudo da morfologia.

disciplina: Introdução à Anatomia Veteri-

nária, além da participação nas atividades 

do laboratório, incluindo estudos dirigidos 

público-alvo: graduados em Medicina Ve-

terinária

período de realização: 6/3 a 19/12

carga horária: 160h

Vagas: 20

inscrição: 6/1 a 14/11
contato: Jaqueline Martins de Santana

 (11) 3091-1311 | fax: (11) 3091-7805

 www.fmvz.usp.br

 jackie@usp.br

situação: solicitada

Prática Profissionalizante
zOOterApiA, éticA e bem-estAr 
AnimAl

responsáveis: Maria de Fátima Martins (Co-

ordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: proporcionar atividades práticas 

junto aos animais, utilizando-os como co-

-terapeutas e co-educadores nos processos 
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terapêuticos e educacionais.

disciplina: Zooterapia

público-alvo: médicos veterinários, zootec-

nistas, agrônomos, fisioterapeutas, psicó-

logos, biólogos, terapeutas ocupacionais e 

pedagogos

período de realização: 1/3 a 20/12

carga horária: 490h

Vagas: 5
inscrição: 1/3 a 20/12
contato: Alessandra ou Fábia

 (19) 3565-4300

 www.fmvz.usp.br 

 vnpfmvz@usp.br

situação: solicitada

Programa de Atualização
lAbOrAtóriO de hiGiene 
AlimentAr

responsáveis: Evelise Oliveira Telles (Co-

ordenadora) e Simone de Carvalho Balian 

(Vice-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: atualização e desenvolvimento 

de conhecimentos relativos à segurança 

dos alimentos.

disciplina: Programa de Atualização – Hi-

giene Alimentar

público-alvo: graduandos em medicina ve-

terinária ou áreas afins

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 160h

Vagas: 6
inscrição: 1/2/2013 a 10/8/2014
contato: Secretaria Geral VPS

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928

 www.fmvz.usp.br

 paick@usp.br

situação: homologada

Programa de Atualização
lAbOrAtóriO de hiGiene 
AlimentAr ii

responsáveis: Simone de Carvalho Balian 

(Coordenadora) e Evelise Oliveira Telles 

(Vice-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: atualização e desenvolvimento 

de conhecimentos relativos à segurança 

dos alimentos.

disciplina: Programa de Atualização – Hi-

giene Alimentar

público-alvo: graduados em medicina vete-

rinária ou áreas afins

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 600h

Vagas: 6
inscrição: 1/2/2013 a 10/8/2014
contato: Secretaria Geral VPS

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928

 www.fmvz.usp.br 

 paick@usp.br

situação: homologada

Programa de Atualização
lAbOrAtóriO de hiGiene 
AlimentAr ii

responsáveis: Simone de Carvalho Balian 

(Coordenadora) e Evelise Oliveira Telles 

(Vice-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: atualização e desenvolvimento 

de conhecimentos relativos à segurança 

dos alimentos.

disciplina: Programa de Atualização – Hi-

giene Alimentar

público-alvo: graduados em medicina vete-

rinária ou áreas afins

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 480h

Vagas: 6
inscrição: 1/2/2013 a 10/8/2014
contato: Secretaria Geral VPS

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928

 www.fmvz.usp.br 

 paick@usp.br

situação: homologada

Programa de Atualização
lAbOrAtóriO de zOOnOses 
bActeriAnAs

responsável: José Soares Ferreira Neto 

(Coordenador)

Forma: presencial

Objetivo: treinamento em métodos de 

diagnóstico para brucelose, tuberculose e 

leptospirose.

disciplina: Zoonoses e Saúde Pública Vete-

rinária

público-alvo: graduados em medicina vete-

rinária ou áreas afins

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 160h

Vagas: 4
inscrição: 1/2/2013 a 10/11/2014
contato: Secretaria Geral VPS

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928

 www.fmvz.usp.br 

 paick@usp.br

situação: homologada

Programa de Atualização
lAbOrAtóriO de zOOnOses 
bActeriAnAs

responsável: José Soares Ferreira Neto 

(Coordenador)

Forma: presencial

Objetivo: treinamento em métodos de 

diagnóstico para brucelose, tuberculose e 

leptospirose.

disciplina: Zoonoses e Saúde Pública  

Veterinária

público-alvo: graduados em medicina vete-

rinária ou áreas afins

período de realização: 1/2/2013 a 

14/12/2014

carga horária: 320h

Vagas: 4
inscrição: 1/2/2013 a 10/10/2014
contato: Secretaria Geral VPS

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928

 www.fmvz.usp.br 

 paick@usp.br

situação: homologada

Programa de Atualização
lAbOrAtóriO de zOOnOses 
bActeriAnAs

responsável: José Soares Ferreira Neto 

(Coordenador)

Forma: presencial

Objetivo: treinamento em métodos de 

diagnóstico para brucelose, tuberculose e 

leptospirose.

disciplina: Zoonoses e Saúde Pública Vete-

rinária

público-alvo: graduados em medicina vete-

rinária ou áreas afins

período de realização: 1/2/2013 a 
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14/12/2014

carga horária: 480h

Vagas: 4
inscrição: 1/2/2013 a 10/9/2014
contato: Secretaria Geral VPS

 (11) 3091-7653 | fax: (11) 3091-7928

 www.fmvz.usp.br 

 paick@usp.br

situação: homologada

FACuldAdE dE 
odontologiA

atividades

Programa de Atualização
didáticO em rAdiOlOGiA

responsável: Claudio Fróes de Freitas (Co-

ordenador)

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.

disciplina: Radiologia (Didático)

público-alvo: graduados em Odontologia

período de realização: 5/2 a 28/11

carga horária: 180h

Vagas: 10

inscrição: 28/10/2013 a 28/11/2014
contato: Cida

 (11) 3091-7831 | fax: (11) 3091-7899

 www.fo.usp.br 

 radiologiafo@usp.br

situação: homologada

HoSPitAl uniVERSitáRio

atividades

Prática Profissionalizante
triAGem AuditiVA neOnAtAl 
uniVersAl

responsável: Renata Mota Mamede Car-

vallo (Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: capacitar o fonoaudiólogo na im-

plementação do programa de triagem audi-

tiva neonatal em hospitais e maternidades e 

realização de exames auditivos em recém-

-nascidos.

disciplina: Triagem Auditiva Neonatal Uni-

versal I

público-alvo: fonoaudiólogos

período de realização: 14/7 a 17/10

carga horária: 200h

Vagas: 2
inscrição: 1/6 a 1/7
contato: Fabíola ou Isabela

 (11) 3091-9599 | ramal: 9487 

| fax: (11) 3091-9599

 www.hu.usp.br 

 tanu@hu.usp.br

situação: solicitada

Prática Profissionalizante
triAGem AuditiVA neOnAtAl 
uniVersAl

responsável: Renata Mota Mamede Car-

vallo (Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: capacitar o fonoaudiólogo na im-

plementação do programa de triagem audi-

tiva neonatal em hospitais e maternidades e 

realização de exames auditivos em recém-

-nascidos.

disciplina: Triagem Auditiva Neonatal Uni-

versal I

público-alvo: fonoaudiólogos

período de realização: 13/10/2014 a 

30/1/2015

carga horária: 200h

Vagas: 2
inscrição: 1 a 10/10
contato: Fabíola ou Isabela

 (11) 3091-9599 | ramal: 9487 

| fax: (11) 3091-9599

 www.hu.usp.br 

 tanu@hu.usp.br

situação: solicitada

inStituto 
oCEAnogRáFiCo

cursos

Difusão
nOções sObre OceAnOGrAFiA

responsável: Joseph Harari (Coordenador)

Forma: presencial

Objetivo: divulgação da Oceanografia, de 

seus estudos e das técnicas utilizadas. São 

abordados aspectos referentes a correntes 

oceânicas, poluição no mar, características 

do fundo marinho, coleta de dados ocea-

nográficos etc.

disciplina: Noções sobre Oceanografia

público-alvo: alunos do ensino médio e co-

munidade em geral

período de realização: 14/9 a 30/11

carga horária: 24h

Vagas: 250

inscrição: 18 a 31/8 (on-line e presencial)
contato: Maria de Lourdes Bastianello 

Junior

 (11) 3091-6555 | fax: (11) 3032-3092

 www.io.usp.br 

 ccex-io@usp.br

situação: homologada

Difusão
nOções sObre OceAnOGrAFiA

responsáveis: Joseph Harari (Coordena-

dor) e Elisabete de Santis Braga da Graca 

Saraiva (Vice-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: divulgação da Oceanografia, de 

seus estudos e das técnicas utilizadas. São 

abordados aspectos referentes a correntes 

oceânicas, poluição no mar, características 

do fundo marinho, coleta de dados ocea-

nográficos etc.

disciplina: Noções sobre Oceanografia 

público-alvo: alunos do ensino médio e co-

munidade em geral

período de realização: 12/8 a 30/9

carga horária: 24h

Vagas: 200

inscrição: 1 a 31/7 (on-line e presencial)
contato: Maria de Lourdes Bastianello Ju-

nior

 (11) 3091-6555 | fax: (11) 3032-3092

 www.io.usp.br 

 ccex-io@usp.br

situação: solicitada
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são paulo
QUADRILáTERO SAúDE-DIREITO



46 | | 47 

o quadrilátero 
saúde-direito

Em 2006, a Escola de Enfermagem, as Facul-

dades de Direito, Medicina, Saúde Pública, e 

o Instituto de Medicina Tropical percebe-ram 

a necessidade de trabalhar em conjunto para 

melhorar os processos administrativos e op-

eracionais, pois, devido à localização distante 

do campus da capital, algumas demandas 

demoravam além das expectativas. Assim, os 

dirigentes destas unidades iniciaram uma sé-

rie de projetos compartilhados e de sucesso. 

Em 16 de dezembro de 2008, o Conselho Uni-

versitário, em sessão, aprovou o Projeto de 

Descentralização Administrativa, proposto 

pela Reitoria da Universidade, implementado 

a partir da aprovação de alterações no es-

tatuto e no regimento da Universidade, que 

contemplou a descentralização de algumas 

atividades para as unidades situadas fora do 

campus de São Paulo – Capital. 

A linha mestra do projeto passou pela trans-

formação das existentes Prefeituras dos 

campi em coordenadorias, dotadas de maior 

autonomia administrativa e decisória. Tais 

coordenadorias eram órgãos da Reitoria, se-

gundo o disposto no art. 34, VIII, do Estatuto 

da USP. No que tange às unidades situadas 

na capital, o projeto atingiu as unidades lo-

calizadas fora dos campi Butantã e zona leste. 

As unidades situadas na região central da 

capital, a Escola de Enfermagem, as Facul-

dades de Direito, Medicina e Saúde Pública, 

e o Instituto de Medicina Tropical, foram con-

gregadas pela Coordenadoria do Quadriláte-

ro Saúde/Direito (art. 4º, § 2º, do Estatuto). 

A mencionada coordenadoria era composta 

por um Conselho Gestor, que permanece na 

atual estrutura da Prefeitura. Em 2012, as co-

ordenadorias voltaram a ser designadas pre-

feituras e a Coordenadoria do Quadrilátero 

Saúde-Direito, passou a se chamar Prefeitura 

USP do Quadrilátero Saúde/Direito, como 

dispõe o art. 1º da Resolução USP nº 6.061, 

de 27.02.2012. 

A Prefeitura USP do Quadrilátero Saúde/Di-

reito (PUSP-QSD) tem como missão conduzir 

as operações com integridade e respeito, 

sendo a mediadora dos processos conjuntos 

estabelecidos nas unidades no que concerne 

aos aspectos administrativo, operacional, 

ambiental e saúde ocupacional dos traba-

lhadores do campus. 

O órgão prima pela integração e comparti-

lhamento dos processos, no intuito de pro-

mover a melhoria contínua daqueles que 

envolvem todas as esferas das áreas admi-

nistrativas e operacionais. A Prefeitura USP 

do Quadrilátero Saúde/Direito (PUSP-QSD), 

com o atributo de governança e responsa-

bilidade corporativa, está comprometida em 

apoiar e melhorar os processos de gestão 

das ações conjuntas e pontuais das unidades, 

promovendo-lhe sucesso nas operações.

Edição de Texto: Silmara Pereira Villela 
Revisão: Liliane Aparecida Pereira, Vivian Ca-
valcante De Matteo e Wanda M. R. Günther
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ESColA dE EnFERmAgEm

cursos

Atualização
FAmíliA e dOençA: umA 
perspectiVA de trAbAlhO em 
sAúde

responsável: Margareth Angelo (Coorde-

nadora)

Forma: presencial

Objetivo: oferecer as bases teóricas para a 

prática com famílias em situação de doen-

ça. Apresentar estratégias para uma prática 

clínica avançada com famílias que experien-

ciam doenças.

disciplina: Família e Doença: uma Perspec-

tiva de Trabalho em Saúde

público-alvo: enfermeiros e outros profis-

sionais de saúde

período de realização: 28 a 31/7

carga horária: 32h

Vagas: 50

inscrição: 16/6 a 18/7
contato: Ana Clélia, Valdinéia ou Reginaldo

 (11) 3061-7531 | fax: (11) 3061-7531 

 www.ee.usp.br 

 scex@usp.br

situação: homologada

Difusão
supOrte básicO de VidA

responsáveis: Lilia de Souza Nogueira 

(Coordenadora) e Anna Maria Chiesa (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: fornecer capacitação bási-

ca para o atendimento de emergências 

cardiorrespiratórias aos profissionais e tra-

balhadores das instituições de saúde do 

Projeto Região Oeste (PRO).

disciplina: Suporte Básico de Vida

público-alvo: profissionais e trabalhado-

res das instituições de saúde parceiras da  

EE-USP e do Projeto Região Oeste, com in-

dicação de suas chefias ou coordenação de 

área ou setor

período de realização: 8/7

carga horária: 8h

Vagas: 40

inscrição: 1 a 4/7
contato: Serviço de Cultura e Extensão Uni-

versitária

 (11) 3061-7531 

 www.ee.usp.br 

 scex@usp.br

situação: homologada

FACuldAdE dE mEdiCinA

atividades

Prática Profissionalizante
diAGnósticO e mAnejO cirúrGicO 
dAs lesões trAumáticAs de 
nerVOs periFéricOs (curtA 
durAçãO)

responsáveis: Manoel Jacobsen Teixeira 

(Coordenador) e Mario Gilberto Siqueira 

(Vice-Coordenador)

Forma: presencial

Objetivo: capacitar novos profissionais para 

o diagnóstico e tratamento de lesões trau-

máticas de nervos periféricos.

disciplinas: Diagnóstico e Manejo Cirúr-

gico das Lesões Traumáticas de Nervos 

Periféricos

público-alvo: profissionais com residência 

médica na área médica de Neurocirurgia

período de realização: 1/2/2014 a 

31/1/2015

carga horária: 480h

Vagas: 4
inscrição: 1/9/2014 a 31/1/2015
contato: Elizabeth ou Maria Cecília

 (11) 2661-7878 | fax: (11) 3082-7548

 www.sistemas.usp.br/apolo

 elizabeth.lauritano@hc.fm.usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
diAGnósticO e mAnejO cirúrGicO 
dAs lesões trAumáticAs de 
nerVOs periFéricOs (lOnGA 
durAçãO)

responsáveis: Manoel Jacobsen Teixeira 

(Coordenador) e Mario Gilberto Siqueira 

(Vice-Coordenador)

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: profissionais com residência 

médica completa em Neurocirurgia, Cirur-

gia Plástica ou Cirurgia Ortopédica

período de realização: 1/2/2014 a 

31/1/2015

carga horária: 1920h

Vagas: 4
inscrição: 1 a 30/9
contato: Elizabeth ou Maria Cecília
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 (11) 2661-7878 | fax: (11) 3082-7548

 www.sistemas.usp.br/apolo

 elizabeth.lauritano@hc.fm.usp.br

situação: homologada

Prática Profissionalizante
dOençAs dA cOlunA VertebrAl 
e dA medulA espinAl (lOnGA 
durAçãO)

responsável: Mario Augusto Taricco (Coor-

denador)

Forma: presencial

Objetivo: possibilitar que colegas com for-

mação neurocirúrgica ou ortopédica desen-

volvam atividades assistenciais e científicas 

na subespecialidade de cirurgia da coluna 

vertebral.

disciplinas: Doenças da Coluna Vertebral e 

Medula Espinal

público-alvo: profissionais com residência 

médica na área médica de Neurocirurgia

período de realização: de 1/2/2014 a 

31/1/2015

carga horária: 1040h

Vagas: 4
inscrição: 1/9/2013 a 30/9/2014
contato: Elizabeth ou Maria Cecília

 (11) 2661-7878 | fax: (11) 3082-7548

 www.sistemas.usp.br/apolo

 elizabeth.lauritano@hc.fm.usp.br

situação: homologada

cursos

Difusão
Análise de dAdOs 
epidemiOlóGicOs – prOGrAmA spss

responsáveis: Heraclito Barbosa de 

Carvalho (Coordenador) e José Eluf Neto 

(Vice-Coordenador)

Forma: presencial

Objetivo: capacitar os alunos a utilizarem 

o referido programa para elaborar tabelas, 

gráficos e análises estatísticas.

disciplinas: Análise de Dados Epidemioló-

gicos – Programa SPSS

público-alvo: alunos de graduação e pós-

-graduação, pesquisadores e funcionários 

da área administrativa

período de realização: 9 a 25/9

carga horária: 21h

Vagas: 30

inscrição: 1 a 29/8
contato: Simone Santos de Souza ou Ivaldo 

Olímpio da Silva

 (11) 3061-8278 | ramal: 8278 

| fax: (11) 3061-8466

 cprizon@usp.br

situação: solicitada

Difusão
Análise de dAdOs 
epidemiOlóGicOs – prOGrAmA spss

responsáveis: Heraclito Barbosa de Carva-

lho (Coordenador) e Jose Eluf Neto (Vice-

-Coordenador)

Forma: presencial

Objetivo: capacitar os alunos a utilizarem o 

programa para elaborar tabelas, gráficos e 

análises estatísticas.

disciplina: Análise de Dados Epidemiológi-

cos – Programa SPSS

público-alvo: alunos de graduação e pós-

-graduação, pesquisadores e funcionários 

da área administrativa

período de realização: 4 a 25/11

carga horária: 21h

Vagas: 30

inscrição: 1 a 31/10
contato: Simone Santos de Souza ou Ivaldo 

Olímpio da Silva

 (11) 3061-8278 | ramal: 8278 

| fax: (11) 3061-8466 

 cprizon@usp.br

situação: solicitada

Difusão
Análise de dAdOs 
epidemiOlóGicOs - prOGrAmA 
stAtA

responsáveis: Heraclito Barbosa de Carva-

lho (Coordenador) e Jose Eluf Neto (Vice-

-Coordenador)

Forma: presencial

Objetivo: capacitar os alunos a utilizarem o 

programa para elaborar tabelas, gráficos e 

análises estatísticas.

disciplina: Análise de Dados Epidemiológi-

cos – Programa STATA III

público-alvo: alunos de graduação e pós-

-graduação, pesquisadores e funcionários 

da área administrativa

período de realização: 5 a 21/8

carga horária: 21h

Vagas: 30

inscrição: 1 a 31/7
contato: Simone Santos de Souza ou Ivaldo 

Olímpio da Silva

 (11) 3061-8278 | ramal: 8278 

| fax: (11) 3061-8466

 cprizon@usp.br

situação: solicitada

inStituto dE mEdiCinA 
tRoPiCAl dE São PAulo

atividades

Programa de Atualização
lAbOrAtóriO em sAúde 
internAciOnAl

responsáveis: Paulo Cesar Cotrim (Coorde-

nador) e Heitor Franco de Andrade Junior 

(Vice-Coordenador)

Forma: presencial

Objetivo: trata-se de um programa de atua-

lização em laboratório de doenças tropicais 

e saúde internacional, destinado a estudan-

tes de graduação ou profissionais gradua-

dos e voltado para o fomento do interesse 

sobre os recentes avanços nesta importante 

área. O programa é coordenado pela Co-

missão de Cultura e Extensão do IMT-USP e 

visa garantir que o atualizando será adequa-

damente orientado e supervisionado.

disciplina: Saúde Internacional

público-alvo: estudantes de graduação nas 

áreas de saúde e turismo e profissionais já 

formados nestas áreas

período de realização: 17/3 a 12/12

carga horária: 180h

Vagas: 60

inscrição: 17/2 a 3/10 (on-line e presencial)
contato: Comissão de Cultura e Extensão 

Universitária

 (11) 3061-8654

 www.imt.usp.br

 ccex-imt@usp.br

situação: homologada
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CAMPUS DE

bauru
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campus usp de bauru

A USP em Bauru iniciou seus trabalhos em 

1948 com a criação da Faculdade de Farmá-

cia e Odontologia de Bauru (FFOB). Sua 

efetiva implantação ocorreu em 1962, com 

a inauguração do curso de graduação em 

Odontologia. Em 1965, sua denominação 

passou para Faculdade de Odontologia de 

Bauru (FOB) e, a partir de 1990, a instituição 

ampliou sua atuação com o curso de gradu-

ação em Fonoaudiologia.

De um trabalho de pesquisa realizado na 

FOB, foi fundado, em 1967, o Centro de 

Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábios-

Palatais da USP, que foi transformado em 

centro interdepartamental da FOB em 1973 

e finalmente  em hospital em 1976. Hoje é 

denominado Hospital de Reabilitação de 

Anomalias Craniofaciais (HRAC), conhecido 

como “Centrinho”.

Em virtude do funcionamento da FOB e do 

HRAC, foi possível a instalação oficial do 

campus em 1985 e, em 1986, foi implantada 

a Prefeitura (PUSP-B), órgão de integração e 

suporte, com finalidade de oferecer estrutura 

para o funcionamento do campus, favorecen-

do o ensino, pesquisa e extensão, asseguran-

do o bem estar da comunidade universitária. 

A FOB é referência nacional e internacional 

na área da Saúde, com excelência reconhe-

cida por órgãos como a Organização Mundial 

da Saúde, o Ministério da Saúde e a Secre-

taria Estadual de Saúde de São Paulo.

O campus da USP em Bauru oferece, na FOB, 

além da graduação em Odontologia e Fono-

audiologia, os cursos de mestrado e douto-

rado, bem como cursos de especialização e 

aperfeiçoamento em várias especialidades 

das referidas especialidades.  Além de ocupar 

lugar de destaque no cenário odontológico e 

fonoaudiológico do país, a FOB oferece at-

endimentos clínicos à população local e re-

gional. Frequentada por alunos procedentes 

das diferentes regiões do Brasil, assim como 

de outros países, a faculdade é responsável 

pela formação, atualização e qualificação de 

significante parcela dos cirurgiões-dentistas, 

docentes, fonoaudiólogos e pesquisadores 

do Brasil e exterior. 

No HRAC, além dos cursos de mestrado e 

doutorado, também são oferecidos cursos de 

extensão de especialização, atualização, apri-

moramento profissional e prática profissio-

nalizante, além das residências médica e mul-

tiprofissional em diversas áreas das ciências 

da saúde. Com uma equipe multidisciplinar 

altamente qualificada voltada para a reabili-

tação das fissuras labiopalatinas, anomalias 

craniofaciais, síndromes e deficiências auditi-

vas, o hospital tem mais de 100 mil pacientes 

matriculados e atende uma média diária de 

250 pessoas, vindas de todas as regiões do 

país. É reconhecido como centro de excelên-

cia dentro e fora do Brasil.

Os estudantes do campus da USP de Bauru 

convivem num ambiente arborizado e plane-

jado, dispondo de infraestrutura e de vários 

serviços que contribuem para seu desem-

penho acadêmico, como a biblioteca uni-

versitária, com acervo impresso e eletrôni-

co, restaurante, conjunto esportivo, centro 

cultural, moradia estudantil para alunos de 

graduação, serviço social, serviço de comuni-

cação, sala de informática, lanchonete, pos-

tos bancários, serviço de correio, segurança e 

portaria 24 horas. Pintura, teatro, artesanato, 

exposições culturais, condicionamento físi-

co, corridas universitárias e caminhadas são  

exemplos das atividades oferecidas para a 

comunidade da USP de Bauru.

Texto fornecido pela Prefeitura do Campus 
da USP de Bauru.
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FACuldAdE dE 
odontologiA dE BAuRu

atividades

Prática profissionalizante
AnAtOmiA dA FAce 2014: métOdOs 
e técnicAs de pesquisA em 
biOlOGiA dA repArAçãO ósseA 

responsável: Rogério Leone Buchaim (Co-

ordenador)

Objetivo: após a prática profissionalizante, 

o participante deverá ser capaz de: iden-

tificar, em peças previamente dissecadas, 

as estruturas anatômicas da face; trabalhar 

com animais de laboratório; desenvolver a 

utilização de biomateriais em defeitos ósse-

os; realizar o processamento e análise das 

peças coletadas dos animais; capturar as 

imagens de lâminas histológicas em foto-

microscópio e realizar análise morfométrica 

do tecido ósseo em reparação após defei-

tos criados cirurgicamente.

disciplinas: Anatomia da Face 2014: Méto-

dos e Técnicas de Pesquisa em Biologia da 

Reparação Óssea

público-alvo: profissionais da área da saúde

período de realização: 28/7 a 3/12

carga horária: 162h

Vagas: 2
inscrição: 21 a 24/7
contato: Daniela Alves

 (14) 3235-8000 | ramal: 8226

 daniela.alves@fob.usp.br

situação: solicitada

Prática profissionalizante
clínicA pArA pAcientes cOm 
trAnstOrnOs AlimentAres e 
ObesidAde

responsável: Sílvia Helena de Carvalho Sa-

les Peres (Coordenadora)

Objetivo: esta prática visa dar informações 

atualizadas relacionadas aos transtornos ali-

mentares e à obesidade, associando aspec-

tos básicos da sua etiologia com o desen-

volvimento e controle de alterações bucais.

disciplina: Prática Clínica Aplicada à Pa-

cientes Portadores de Transtornos Alimen-

tares e Obesidade

público-alvo: cirurgiões-dentistas

período de realização: 4/8/2014 a 

3/3/2015

carga horária: 310h

Vagas: 4
inscrição: 15 a 30/7
contato: Rosa ou Sílvia

 (14) 3235-8256 | ramal: 8520 

 www.fob.usp.br 

 shcperes@usp.br 

situação: solicitada

Prática profissionalizante
diAGnósticO diFerenciAl dAs 
AlterAções dA linGuAGem e 
AprendizAGem

responsável: Simone Rocha de Vascon-

cellos Hage (Coordenadora)

Objetivo: propiciar subsídios para o desen-

volvimento do raciocínio diagnóstico em 

alterações da linguagem e aprendizagem.

disciplina: Clínica de Diagnóstico Fonoau-

diológico

público-alvo: fonoaudiólogos

período de realização: 3/9 a 26/11

carga horária: 48h

Vagas: 4
inscrição: 18 a 29/8
contato: Departamento de Fonoaudiologia

 (14) 3235-8332 | ramal: 8232 

 www.fob.usp.br 

 dep-fono@fob.usp.br

situação: solicitada

Prática profissionalizante
linGuAGem inFAntil

responsável: Luciana Paula Maximino (Co-

ordenadora)

Objetivo: possibilitar ao fonoaudiólogo for-

mação profissional na área de linguagem 

infantil, por meio de práticas de reabilita-

ção. Aprimorar os conhecimentos quanto 

aos diferentes procedimentos fonoaudioló-

gicos, desenvolvendo raciocínio na área de 

diagnóstico na área da linguagem infantil.

disciplina: Linguagem Infantil

público-alvo: fonoaudiólogos

período de realização: 4/8 a 19/12

carga horária: 450h

Vagas: 2
inscrição: 28 a 31/7
contato: Secretaria do Departamento de 

Fonoaudiologia

 (14) 3235-8232 | ramal: 8332 

 www.fob.usp.br 

 dep-fono@fob.usp.br

situação: solicitada
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o campus

O campus “Luiz de Queiroz” em Piracicaba 

é singularizado pela presença de um jardim 

inglês que, pela sua beleza, raridade e as-

pectos histórico-culturais, foi tombado pelo 

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico, Artístico e Turístico (CON-

DEPHAAT) em 2001. Sua área territorial é de 

914,5 hectares, sendo que a Escola Superior 

de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ-

USP) ainda conta com mais 2.910,9ha de área 

das estações experimentais localizadas nos 

municípios de Anhembi, Anhumas e Itatinga, 

perfazendo um total de 3.825,4ha, o que cor-

responde a 48,85% da área total da USP.        

O campus em Piracicaba congrega as 

seguintes unidades:

 » A Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” (ESALQ-USP), considerada um 

centro de excelência no ensino, pesquisa e 

extensão universitárias nas áreas de Ciên-

cias Agrárias, Ambientais e Sociais Apli-

cadas. Oferece sete cursos de graduação 

e 16 programas de pós-graduação (PPG), 

sendo um internacional e dois interuni-

dades, os quais se utilizam de seus 12 de-

partamentos, contando também com mais 

de 140 laboratórios;

 » O Centro de Energia Nuclear na Agricultu-

ra (CENA-USP), um instituto especializado 

cuja finalidade principal é desenvolver e 

promover o conhecimento nas áreas de 

Ciências Agrárias e Ambientais, sobretudo 

mediante o uso de técnicas nucleares. Está 

entre as principais instituições do gênero 

na América Latina;

 » A Prefeitura do Campus USP “Luiz de Que-

iroz” (PUSP-LQ) conta com uma estrutura 

dedicada aos serviços de manutenção e 

conservação de áreas verdes e de infraes-

trutura predial de uso comum, ela-boração 

de projetos e acompanhamento de obras, 

abastecimento de água e eletricidade, 

coleta e tratamento de esgoto, trânsito, 

áreas de proteção permanente, transporte, 

manutenção de veículos, segurança patri-

monial e controle de acesso de veículos, 

serviços de creche, atividades esportivas, 

moradia estudantil e restaurante. 

apoio ao aluno

A Divisão de Atendimento à Comunidade 

da PUSP-LQ coordena os serviços de ali-

mentação e o Restaurante Universitário, que 

oferece refeições a preço subsidiado na ca-

tegoria Especial.  

uso de biblioteca

A consulta ao acervo, o uso dos recursos, 

dos computadores e mesas de estudo estão 

disponíveis à comunidade. Para efetuar em-

préstimos, o aluno matriculado no curso de 

extensão faça o seu cadastro na biblioteca. 

Para isso, será necessário apresentar um do-

cumento com foto e a entrega da declaração 

de cadastro assinada por um docente. 

 

piracicaba

Piracicaba está localizada no interior do Es-

tado de São Paulo, a noroeste da capital do 

estado, da qual dista cerca de 164 km. A ci-

dade foi uma das primeiras a se industrializar 

no país, com a abertura de plantas fabris 

ligadas ao setor metal-mecânico e de equi-

pamentos destinados à produção de açúcar. 

Essas atividades atualmente fazem com que 

Piracicaba tenha o 50º maior PIB brasileiro, 

sendo sede de um dos principais centros 

industriais da região, além de contar com 

diversas universidades de renome. Além da 

importância econômica, Piracicaba ainda é 

um importante centro cultural de sua região.

 » área: 1.370 km2

 » População: 385.287 habitantes

 » Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): 

0,836 (22º posição no Estado de São Paulo)

 » Temperatura máxima média: 28,0 °C

 » Temperatura mínima média: 16,1 °C

 » Precipitação anual: 1.273,3 mm

Texto fornecido pela Prefeitura do Campus 
da USP de Piracicaba.
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ESColA SuPERioR dE 
AgRiCultuRA “luiZ dE 
QuEiRoZ”

cursos

Difusão
GestãO dA lOGísticA 
AGrOindustriAl

responsáveis: José Vicente Caixeta Filho 

(Coordenador) e Augusto Hauber Gameiro 

(Vice-Coordenador)

Objetivo: apresentar os conceitos relacio-

nados à gestão da logística agroindustrial e 

discutir casos práticos aplicados à realidade 

brasileira.

disciplinas: Economia da Logística Agroin-

dustrial; Gestão da Armazenagem e de 

Estoques; Gestão dos Transportes; Introdu-

ção à Logística Agroindustrial; Logística de 

Granéis Agrícolas; Sistemas de Informações 

Aplicados à Logística Agroindustrial e Tópi-

cos Especiais em Logística Agroindustrial

público-alvo: técnicos de empresas trans-

portadoras e transportadores autônomos

período de realização: 8 a 11/10

carga horária: 32h

Vagas: 40

inscrição: 1 a 30/9
contato: Joseane Bigaran

 (19) 3429-4580 | fax: (19) 3429-4441 

 log.esalq.usp.br 

 eventos@esalqlog.esalq.usp.br

situação: solicitada

disciplina: Produção e Controle de Qua-

lidade de Biopesticidas à Base de Fungos 

Entomopatogênicos

público-alvo: profissionais ou estudantes 

que atuam ou pretendem atuar diretamen-

te na produção de fungos entomopatogê-

nicos

período de realização: 14 a 17/7

carga horária: 26h

Vagas: 25

inscrição: 1 a 4/7
contato: Solange ou Celeste

 (19) 3429-4199 r 230

 www.esalq.usp.br/svcex/cursos

 eventos@esalqlog.esalq.usp.br

situação: solicitada

Difusão
relAções humAnOs-AnimAis: 
implicAções éticAs e prAGmáticAs

responsável: Marcos Sorrentino (Coorde-

nador)

Forma: presencial

Objetivo: promover a interação, possibili-

tando o intercâmbio de saberes e atuações 

nesse campo, colaborar para a formação 

destes participantes, fomentar uma pos-

tura pró-ativa do público participante, no 

sentido de repensarem as práticas culturais 

que impactam negativamente a vida dos 

animais e do sócio ambiente de forma cor-

relacionada, bem como fomentar seu envol-

vimento em ações e projetos em prol dessa 

causa.

disciplina: Educação Ambiental e Práticas 

Cotidianas

público-alvo: o curso destina-se a todas as 

pessoas que têm interesse na área, sejam 

Difusão
GestãO dA lOGísticA dO setOr 
sucrOenerGéticO

responsável: José Vicente Caixeta Filho 

(Coordenador)

Forma: presencial

Objetivo: apresentar conceitos relaciona-

dos à gestão da logística do setor sucro- 

energético e discutir casos práticos aplica-

dos à realidade brasileira.

disciplinas: Gestão da Cadeia de Supri-

mentos; Gestão de Estoque e Armazena-

gem; Gestão de Transportes e Introdução à 

Logística do Setor Sucroenergético

público-alvo: profissionais que atuam na 

gestão da logística ou no transporte de pro-

dutos de setor sucroenergético

período de realização: 14 e 15/8

carga horária: 16h

Vagas: 40

inscrição: 1 a 31/7
contato: Joseane Bigaran

 (19) 3429-4580 | fax: (19) 3429-4441 

 log.esalq.usp.br 

 eventos@esalqlog.esalq.usp.br

situação: solicitada

Difusão
prOduçãO e cOntrOle de 
quAlidAde de biOpesticidAs à bAse 
de FunGOs entOmOpAtOGênicOs

responsável: Italo Delalibera Junior (Coor-

denador)

Forma: presencial

Objetivo: oferecer treinamento teórico e 

prático sobre aspectos básicos da produ-

ção de fungos entomopatogênicos para o 

controle de pragas.
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elas estudantes, professores, funcionários, 

vestibulandos, estudantes e professores 

das redes públicas e particulares de ensi-

no, profissionais da área e comunidade em 

geral

período de realização: 8 a 23/8

carga horária: 40h

Vagas: 40

inscrição: 21/7 a 1/8
contato: Marcos Sorrentino

 (19) 2105-8646 

 http://lcf.esalq.usp.br/det_lab.php?id_lab=5

 macsor@usp.br

situação: solicitada

Especialização
mbA em AGrOenerGiA

responsáveis: Pedro Valentim Marques 

(Coordenador) e Carlos José Caetano Ba-

cha (vice-coordenador)

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 

Sucroalcooleiro; Gestão Empresarial Apli-

cada ao Setor Sucroalcooleiro; Tecnologia 

Industrial no Setor Sucroalcooleiro; Tópicos 

em Tecnologia e Economia Agrícola para o 

Setor 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: 4/7/2014 a 

5/9/2015

carga horária: 450h

Vagas: 53

inscrição: 24/4 a 3/7
contato: Ana Julia Vidal

 (19) 3375-4250 | fax: (19) 3434-1333 

 www.pecege.esalq.usp.br 

 juliavidal@pecege.esalq.usp.br

situação: aprovada
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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 ha de área. A Prefeitura do Campus 

(PUSP-P) administra as áreas de agricultura 

e pastagens, fábrica de ração, abatedouro 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), 

da Faculdade de Medicina Veterinária e Zoo-

tecnia (FMVZ) 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, es-

tagiários, profissionais e estudantes de ou-

tras instituições. Com estas características, 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 gradu-

ação, especificamente direcionados à agroin-

dústria, à criação e saúde animal e engenha-

rias.

O campus possui projetos de extensão à co-

munidade como Cinema no Campus, com 

exibição de filmes em dois dias por semana 

como uma forma de disseminar a cultura. 

Também é responsável pelo projeto Desen-

volvendo a Cultura da Bike, que consiste no 

empréstimo de bicicletas para os estudantes, 

promovendo a utilização de transporte al-

ternativo sem poluentes, fomentando o uso 

seguro, confortável e inteligente da bicicleta 

no campus e estimulando a atividade física e 

a higiene mental. É importante mencionar os 

programas de práticas esportivas e de ativi-

dades físicas orientadas destinadas à comu-

nidade interna e as atividades esportivas pro-

gramadas anualmente para a comunidade 

externa, como a Caminhada Ecológica do 
Campus, destinada à terceira idade, o Pas-
seio Ciclístico, 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;

 » 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 agrícolas 
no município de Pirassununga;

 » Centro de Inovação Tecnológica e Exten-

são Universitária (UNICETEX) – Incubadora 
de Empresas.

Texto fornecido pela Prefeitura do Campus 
da USP de Pirassununga
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CAMPUS DE

ribeirão 
preto
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de fazenda de café a 
centro de excelência 
em ensino e pesquisa

A história da Fazenda Monte Alegre, onde o 

campus da USP de Ribeirão Preto está instala-

do, começou em 1874, quando João Franco, 

plantador de café, criador de gado e comer-

ciante de escravos, adquiriu terras na recém-

-fundada Ribeirão Preto (1856). Nas mãos do 

imigrante alemão Francisco Schimidt, essas 

terras conheceram riqueza e prosperidade. 

Schimidt virou “Rei do Café” na década 1920, 

como o maior produtor do mundo. A quebra 

da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 foi 

um golpe fatal para a Fazenda Monte Alegre, 

que foi desapropriada em 1942 pelo governo 

do Estado “para fins educacionais”.

A então fazenda transformou-se em Escola 

Prática de Agricultura, cujos prédios, de 

construção inspirada na arquitetura espa-

nhola da era Franco, foram ocupados pela 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

USP em 1952. Após a crise cafeeira, a cidade 

reergueu-se com a cana-de-açúcar e com o 

impacto da instalação da USP. Na antiga fa-

zenda de café, hoje funcionam oito unidades 

que, juntas, reúnem uma forte tradição cientí-

fica e a vocação de cuidados com o bem-es-

tar da população. As unidades são: as Escolas 

de Enfermagem e de Educação Física e Es-

porte, e as Faculdades de Filosofia, Ciências 

e Letras, de Medicina, de Odontologia, de 

Ciências Farmacêuticas, de Direito e de Eco-

nomia, Administração e Contabilidade. Para 

dar suporte às unidades de Ensino e favore-

cer a interface Universidade e sociedade, foi 

criada, em 1986, a Prefeitura do Campus, que 

mantém a integração dos serviços através 

de suas divisões, por meio de atividades de 

extensão voltadas aos alunos, funcionários 

e professores e, algumas, também abertas 

à comunidade externa. Vinculadas à Pre-

feitura do Campus, a comunidade interna e 

a externa podem encontrar atividades de ex-

tensão  oferecidas pela Seção de Atividades 

Culturais e pelo Centro de Educação Física, 

Esportes e Recreação (CEFER). A Seção de 

Atividades Culturais oferece, durante todo o 

ano, atividades de artes e cultura nas áreas 

de Música, Fotografia, Teatro, Literatura e 

Dança. Essas atividades são oferecidas em 

forma de oficinas gratuitas e de duração se-

mestral, com inscrições sempre em março e 

agosto. Contam também com os grupos O 

Teatro da USP de Ribeirão e o Coral da USP 

Ribeirão, este com dois grupos, o Madrigal 

Revivis e o Zênite. Outro projeto é o Poeta de 

Gaveta, que publica anualmente coletânea 

de prosas e poemas selecionados em con-

curso literário. Organiza exposições de artes 

e coordena a Semana de Arte e Cultura da 

USP na cidade. O Centro de Visitantes da 

Seção de Atividades Culturais promove pas-

seios e visitas monitoradas ao campus, para 

grupos de estudantes de escolas públicas e 

particulares. 

Já o Centro de Educação Física, Esportes e 

Recreação (CEFER) é responsável pela orien-

tação, incentivo e integração dos usuários do 

campus da USP e também da comunidade 

externa para atividades físicas, de lazer, es-

porte e recreação. Além das atividades es-

portivas oferecidas de rotina, desenvolve 

programas específicos, entre eles o Univer-

sidade Aberta à Terceira Idade, Ginástica 

Laboral, Ginástica de “parada”, RPG – Ree-

ducação Postural Global e o programa de  

acompanhamento e treinamento a crian-

ças com asma. Para tanto, os usuários dis-

põem de completa infraestrutura. O CEFER 

também realiza campeonatos esportivos,  

caminhadas, passeios ciclísticos e corridas, 

como a tradicional Volta USP. Site: 

http://www.prefeiturarp.usp.br/pages/cefer/

Texto fornecido pela Prefeitura do Campus 
da USP de Ribeirão Preto
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FACuldAdE dE EConomiA, 
AdminiStRAção E 
ContABilidAdE dE 
RiBEiRão PREto

cursos

Difusão
dAshbOArd excel AplicAdO à 
neGóciOs

responsável: José Dutra de Oliveira Neto 

(Coordenador)

Forma: presencial

Objetivo: o objetivo é capacitar e auxiliar o 

funcionário a desenvolver um projeto utili-

zando a ferramenta Dashboard Excel.

disciplina: Dashboard Excel Aplicado a Ne-

gócios

público-alvo: profissionais da USP em Ribei-

rão Preto

período de realização: 14/8 a 11/9

carga horária: 20h

Vagas: 10

inscrição: 6/7 a 1/8
contato: Dutra

 (16) 3602-4970 

 www.npt.com.br 

 curso_npt@yahoo.com.br

situação: homologada

FACuldAdE dE FiloSoFiA, 
CiênCiAS E lEtRAS dE 
RiBEiRão PREto

cursos

Aperfeiçoamento
psicObiOlOGiA

responsáveis: José Aparecido da Silva 

(Coordenador) e José Lino Oliveira Bueno 

(Vice-Coordenador)

Forma: presencial

Objetivo: este curso visa fornecer conhe-

cimentos mínimos necessários nas áreas 

de Psicologia, Biologia e Biomedicina para 

a formação do estudante que se inicia na 

carreira de pesquisador em Psicobiologia. 

Atende a demanda de alunos que procu-

ram estágios nos diversos laboratórios de 

Psicobiologia do Departamento de Psi-

cologia e Educação. Ao mesmo tempo, 

serve como um treinamento para aqueles 

que pretendem continuar seus estudos em 

programas de pós-graduação stricto sensu 

afins à Psicobiologia.

disciplina: Aperfeiçoamento em Psicobio-

logia

público-alvo: graduados das áreas de psi-

cológicas, biológicas e ou biomédicas

período de realização: 18/8 a 18/11

carga horária: 180h

Vagas: 30

inscrição presencial: 1 a 30/7
contato: Regina Teles Gonçalves

 (16) 3602-3839 

 www.inec-usp.br 

 reginatg@ffclrp.usp.br

situação: homologada

Difusão
históriA dO islã – perspectiVA 
AntrOpOlóGicA

responsável: Francirosy Campos Barbosa 

Ferreira (Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: a proposta deste curso é discutir 

alguns elementos da teologia islâmica na 

perspectiva antropológica a fim de que se 

possa contribuir para formação de gradu-

andos, professores e pesquisadores interes-

-sados pelo tema. A abordagem antropoló-

gica será considerada, a fim de estabelecer 

em que contextos essas versões teológicas 

foram produzidas e os momentos históricos 

importantes para contextualização do fenô-

meno religioso.

disciplina: História do Islã – Perspectiva An-

tropológica (Módulo I)

público-alvo: graduandos, pós-graduandos 

em Humanas e áreas afins e professores de 

escola pública

período de realização: 18/8 a 6/10

carga horária: 24h

Vagas: 40

inscrição: 14 a 25/7
contato: Francirosy Campos Barbosa Fer-

reira

 (16) 3602-3723 

 www.ffclrp.usp.br 

 franci@ffclrp.usp.br

situação: solicitada
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FACuldAdE dE 
odontologiA dE RiBEiRão 
PREto

cursos

Aperfeiçoamento
plAnejAmentO cirúrGicO e 
prOtéticO – implAntOdOntiA 
clínicA

responsáveis: Andréa Candido dos Reis 

(Coordenadora) e Valéria Oliveira Pagnano 

de Souza (Vice-Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: a atividade em questão tem 

como objetivo proporcionar aos alunos um 

treinamento teórico/prático sobre cirurgia 

de implantes e planejamento cirúrgico e 

protético, visando o aprimoramento e de-

senvolvimento crítico dos mesmos para me-

lhor indicar, planejar e executar tais proce-

dimentos relativos à implantodontia.

disciplina: Planejamento Cirúrgico e Proté-

tico – Implantodontia Clínica

público-alvo: alunos de pós-graduação e 

cirurgiões-dentistas

período de realização: 8/8/2014 a 

7/8/2015

carga horária: 192h

Vagas: 5
inscrição: 21 a 28/7
contato: Ana Paula Xavier

 (16) 3602-3983 

 www.forp.usp.br

 ana@forp.usp.br

situação: solicitada

Difusão
línGuA e culturA árAbe

responsável: Francirosy Campos Barbosa 

Ferreira (Coordenadora)

Forma: presencial

Objetivo: o curso de Língua e Cultura ára-

be tem como 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 pesquisas relacionadas a esta 

cultura desenvolvidas nesta unidade.

disciplina: Língua e Cultura árabe (Módulo 

III)

público-alvo: interessados no aprendizado 

de língua e cultura árabe; graduandos e 

pós-graduandos, docentes e funcionários 

da USP e professores de rede pública

período de realização: 11/8 a 8/12

carga horária: 51h

Vagas: 20

inscrição: 14/7 a 8/8
contato: Renê Achcar

 (16) 3602-3722 

 www.ffclrp.usp.br

 reneaa@ffclrp.usp.br

situação: solicitada
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CAMPUS DE
 

são carlos
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o campus da usp em 
são carlos 

Com a predominância dos cursos na área de 

Ciências Exatas e Tecnológicas, o campus é 

formado pela Escola de Engenharia (EESC) e 

pelos Institutos de Arquitetura e Urbanismo 

(IAU), de Física (IFSC), de Química (IQSC) e 

de Ciências Matemáticas e de Computação 

(ICMC). Igualmente, constituem órgãos  tais 

como a Prefeitura do Campus, o Centro de 

Divulgação Científica e Cultural (CDCC), o 

Instituto de Estudos Avançados (IEA-SC) e o 

Escritório Regional do Departamento de Tec-

nologia de Informação (DTI-SC). 

A implantação do campus começou em 1948, 

com a criação da EESC. As atividades tiveram 

início cinco anos depois, com a primeira aula 

proferida no dia 18 de abril de 1953, no pré-

dio que hoje abriga o CDCC, no centro da 

cidade. 

São inúmeras as iniciativas de cultura e ex-

tensão oferecidas à comunidade no campus 

de São Carlos. Algumas estão ligadas a pro-

gramas da Pró-Reitoria de Cultura e Exten-

são, como as visitas monitoradas do USP e 
as Profissões, os projetos do Aprender com 
Cultura e Extensão, as Feiras de Profissões, 

a Semana de Arte e Cultura e a Universidade 
Aberta à Terceira Idade. Além disso, cada 

unidade ou órgão desenvolve atividades 

desportivas, exposições, cursos de difusão e 

eventos culturais e científicos. O Centro Cul-

tural da Prefeitura do Campus oferece cursos 

de inglês para alunos, funcionários e terceira 

idade, apresentações musicais, nos projetos 

Música na Praça e Tom Maior, e aulas e peças 

teatrais, ligadas ao TUSP - Teatro da USP. No 

CDCC, o foco é a divulgação científica e cul-

tural, com destaque para iniciativas como a 

Experimentoteca, que disponibiliza materiais 

didáticos para professores do ensino médio e 

fundamental e promove exposições de ciên-

cias, visitas a campo e atividades do Obser-

vatório Astronômico. Entre os programas de 

sucesso do IFSC, estão o Universitário por um 
Dia, que traz estudantes do ensino médio para 

o ambiente acadêmico, as palestras mensais 

do Ciência às 19 horas, e a Semóptica, que 

apresenta desenvolvimentos científicos e tec-

nológicos, principalmente da área de óptica 

e fotônica. Os alunos que chegam ao campus 

poderão participar de equipes para projetar 

e construir carros, como a Baja SAE, Formula 

SAE, AeroDesign SAE, da EESC, e de proje-

tos da área de robótica, como o Warthog Ro-

botics (EESC e ICMC). Projetos comunitários 

também estão presentes como o Inclusão.
com, do ICMC, que busca incluir digital-

mente a comunidade carente da cidade, e o 

ICMC no Ação Comunitária. No IQSC, a Se-

mana de Química “Prof. Edson Rodrigues”, 

realizada desde 29 de maio de 2012, passou 

a integrar o calendário de atividades culturais 

de São Carlos. Por sua vez, são destaques no 

IAU os cursos de extensão e difusão como o 

Canteiro Escola, referentes à construção de 

habitações populares com técnicas constru-

tivas como o uso de madeira e terra e taipa 

japonesa.

Texto fornecido pela Prefeitura do Campus 
da USP de São Carlos.
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ESColA dE EngEnHARiA dE 
São CARloS

cursos

Difusão
sinAis e sistemAs

responsáveis: Vilma Alves de Oliveira (Co-

ordenadora) e Carlos Dias Maciel (Vice-Co-

ordenador)

Objetivo: ministrar o conteúdo básico da 

disciplina Sinais e Sistemas, oferecida na 

Texas A&M University pelo Departament of 

Electrical and Computer Engineering.

disciplina: Signals and Systems
público-alvo: alunos de graduação (Enge-

nharia Elétrica) e da Texas A&M University 

(Estados Unidos)

período de realização: 7/7 a 1/8

carga horária: 80h

Vagas: 25

inscrições: 23 a 27/6, das 8 às 17h

contato: Vilma Alves de Oliveira

 (16) 3373-9336 

 www.sel.eesc.usp.br 

 gradee@sc.usp.br

situação: solicitada

Difusão
sistemAs de cOntrOle lineAr

responsável: Vilma Alves de Oliveira (Coor-

denadora)

Objetivo: ministrar o conteúdo básico do 

Sistema de Controle oferecida na Texas 

A&M University pelo Departament of Elec-

trical and Computer Engineering.

público-alvo: alunos de graduação (Enge-

nharia Elétrica) e da Texas A&M University 

(Estados Unidos)

período de realização: 7/7 a 1/8

carga horária: 80h

Vagas: 25

inscrição: 23 a 27/6, das 8 às 17h

disciplina: Linear Control Systems
contato: Vilma Alves de Oliveira

 (16) 3373-9336 

 www.sel.eesc.usp.br/lac 

 vilma@sc.usp.br

situação: solicitado
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As informações deste catálogo foram extraídas no 

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

mês de 2014.

Este livro foi produzido com as fontes tipográficas da 

família Avenir LT Std (Avenir LT Std 35 Light, Avenir LT 

Std 35 Light Oblique, Avenir LT Std 85 Heavy e Avenir 

LT Std 95 Black ).
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