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A Comissão de Cursos da PRCEU sucedeu a antiga Câ-
mara de Cursos e tem como principal função analisar 
o mérito acadêmico de todos os Cursos de Extensão 
propostos pelas unidades da USP. Para tanto, tem como 
membros, docentes pertencentes ao CoCEx que, asses-
sorados por servidores técnico-administrativos da PR-
CEU, fazem uma avaliação criteriosa dos cursos a serem 
oferecidos. Em um primeiro momento, as propostas 
de cursos são enviadas a pareceristas especialistas da 
área do curso em questão. Posteriormente, estando a 
proposta formalmente adequada, a Comissão, durante 
uma das reuniões quinzenais, discute o mérito do curso, 
aprovando-o ou não.
 
Também faz parte das atribuições da Comissão, a análise 
dos relatórios dos cursos concluídos, bem como o de-
ferimento de autorizações de modificação dos cursos 
em andamento que não sejam competência da CCEx da 
unidade proponente.
 
Cumpre ressaltar que a Comissão é um órgão assessor 
da PRCEU e do CoCEx, de modo que muitas das suas 
decisões devem ser também aprovadas pelo Conselho 
de Cultura e Extensão Universitária.”  

Prof. Dr. Daniel Pacheco Pontes

Coordenador da Comissão de Cursos de Extensão

“





| 11 

SÃO PAULO
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ESCOLA POLITÉCNICA

Criada pelas leis estaduais nº 26 e nº 64, em 1893, a 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo teve, 

no mesmo ano, seu Regulamento publicado no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo, na forma da lei nº 191, 

assinada no governo de Bernardino de Campos. Eram 

criados, assim, os cursos de Engenharia Industrial, En-

genharia Agrícola, Engenharia Civil e o curso anexo de 

Artes Mecânicas.

No âmbito da Poli, como desde o início foi chamada a 

Escola, começaram a funcionar, em São Paulo, os primei-

ros cursos de Astronomia – que deram origem ao Insti-

tuto de Astrofísica e Geofísica, Arquitetura, Belas Artes, 

Física, Química e até Zootecnia, que posteriormente 

se transformaram em faculdades autônomas. Desde 

sua fundação, a Poli foi celeiro de alunos e professores 

ilustres, dentre os quais alguns dos maiores nomes da 

engenharia e da ciência do país, como Adolfo Lutz, Vi-

tal Brasil, Francisco Ramos de Azevedo, Luiz de Anhaia 

Mello, Luiz Cintra do Prado, Telêmaco Van Langendock, 

entre outros.

Com o passar do tempo, houve um aumento significati-

vo da demanda por profissões técnicas, com crescimen-

to do número de alunos e professores. O sucesso das 
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ações empreendidas para promover o crescimento da 

atividade industrial aumentou ainda mais a importância 

da participação dos engenheiros no processo de mo-

dernização, provocando a transformação progressiva da 

cidade modesta do final do Século XIX para a metrópole 

que se tornou ao longo do século passado. A criação da 

Universidade de São Paulo, em 1934, promoveu a incor-

poração de diversas unidades de ensino superior, dentre 

as quais a Escola Politécnica, que se uniu ao esforço para 

oferecer uma universidade pública à população, como 

parte da iniciativa do Governo Estadual, visando à me-

lhoria e à democratização da educação.

As instalações atuais da Escola Politécnica representam 

cerca de 7% da área total da USP, onde se localizam 

nove edificações com uma área construída total de mais 

que 140.000 m², que inclui salas de aulas, bibliotecas, 

laboratórios acadêmicos e de pesquisa, além de setores 

administrativos.

Contando com um corpo docente de elevada qualifica-

ção, os dados estatísticos da unidade da USP impressio-

nam pelos números grandiosos. São 15 departamentos 

de ensino e pesquisa, que mantêm convênios acadêmi-

cos internacionais com diferentes países, além de con-

vênios e contratos com o setor produtivo. Oferece 17 

cursos regulares de graduação, que atendem mais de 
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5 mil estudantes. Seus mais de 30 cursos de mestrado 

e doutorado contam com cerca de 3 mil alunos, além 

de atividades de educação continuada, com dezenas de 

cursos que promovem reciclagem para egressos, qua-

lificando anualmente quase 6 mil profissionais para o 

mercado de trabalho.

Este aluno de extensão, dos programas de educação 

continuada, pode escolher a qualificação desejada a 

partir de cursos de MBA, Especialização, Programa de 

Atualização e Difusão em diversas áreas da engenharia. 

Reconhecidos pelo mercado como um dos melhores do 

país, os cursos são ministrados por um corpo docente al-

tamente qualificado (professores da USP e especialistas 

convidados) e garantem as competências necessárias 

para que o mesmo mantenha sua empregabilidade e, 

consequentemente, tenha uma carreira bem-sucedida, 

estruturada em um conhecimento sólido. 

As aulas em sua maioria incentivam a interação e a par-

ticipação do aluno, utilizando-se de sistemas virtuais de 

apoio ao processo de ensino-aprendizagem personali-

zados para cada programa. Ressalta-se ainda que o alu-

no tem a possibilidade de acessar todos os bancos de 

dados disponíveis à comunidade politécnica através de 

uma conexão à rede da Poli.

Foto: Marcos Santos/USP Imagens
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MUSEU DE ZOOLOGIA

O Brasil, país megadiverso, tem posição estratégi-

ca em ações e políticas conservacionistas: produzir e 

disseminar conhecimento sobre a diversidade zooló-

gica constituem atividades fundamentais do Museu 

de Zoologia da USP (MZ-USP). Os procedimentos de 

salvaguarda adotados 

pelo MZ-USP, combi-

nados aos resultados 

da pesquisa científica 

e engajamento com 

a educação formal e 

informal, qualificam a 

instituição como dis-

seminadora de conhe-

cimento e promotora 

de inserção social nas 

questões-chave relati-

vas à biodiversidade. 

O MZ-USP é um cen-

tro de referência, por 

sua tradição na produ-

ção de conhecimento 

sobre Biodiversidade, 

Sistemática e Taxonomia Animal. Sua coleção cente-

nária é uma das maiores do mundo de fauna brasileira. 

Oferece um programa de pós-graduação próprio nes-

ta área. O MZ-USP também participa de um Programa 

de Pós-graduação Interunidades em Museologia, ao 

lado dos demais museus estatutários da USP, orien-

tando em estudos pós-graduados sobre os museus de 

história natural. 

O MZ-USP é único na cidade de São Paulo a oferecer 

ao público a perspectiva contemporânea de História 

Natural. O conhecimento sobre a biodiversidade tem 

origem na pesquisa sobre acervos e é a base para a 

compreensão de processos evolutivos e da preserva-

ção da natureza. Ao longo de sua história, a instituição 

tem atualizado seu discurso investindo em renovações 

de seu Programa de Comunicação Museológica. 

A comunicação museológica passou por processo de 
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reestruturação e orienta todas as ações voltadas ao 

público.  A educação patrimonial é um dos focos prin-

cipais das atividades de comunicação museológica no 

MZ-USP. Isto significa chamar a atenção sobre a rele-

vância da sua coleção e de como o conhecimento pro-

duzido a partir dela pode colaborar na compreensão 

acerca da crise da biodiversidade. Trabalhamos hoje 

com o tema: Biodiver-
sidade – conhecer para 
preservar, que vai da ex-

posição de longa dura-

ção e segue nas demais 

atividades da Seção de 

Atividades Educativas 

e de outras atividades 

(Dia de Darwin, ciclo de 

palestras e oficinas te-

máticas). 

A nova exposição de 

longa-duração do MZ-

-USP (prevista para julho 

de 2015) aborda desde 

a definição de biodiver-

sidade até o contexto 

atual da mesma, ressal-

tando ainda o papel que os seres humanos desempe-

nham neste cenário. 

Biodiversidade – conhecer para preservar oferece ain-

da um espaço privilegiado de engajamento do público 

com nossa instituição por meio de atividades promo-

vidas nos moldes das antigas demonstrações ou das 

salas de descobertas. As atividades são regularmen-

te promovidas por docentes, alunos e educadores da 

casa e complementarão as temáticas propostas nas 

visitas ao museu.

O novo programa privilegia o atendimento a profes-

sores e todas as atividades específicas da Seção de 

Atividades Educativas oferecidas ao público serão atu-

alizadas em nossa página: <mz.usp.br>.

Foto: Marcos Santos/USP Imagens
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ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES

CURSOS   

Difusão 
INTRODUÇÃO À ARQUIVOLOGIA: ARQUIVOS 
PERMANENTES, TEORIA E PRÁTICA

Responsáveis: Agnaldo Valentin (Coordenador) e José 

Renato de Campos Araujo (Vice-Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: compreender a natureza dos documentos 

acumulados ao longo das atividades das secretarias de 

Estado, pessoas jurídicas, públicas e privadas, conside-

rados de valor permanente. Conhecer as teorias que 

orientam a organização dos arquivos. Ter contato com 

as realidades e os desafios dos arquivos permanentes 

no século XXI. Abordar os princípios, procedimentos 

metodológicos e conceitos básicos da Arquivologia, 

com ênfase nos problemas e desafios concretos en-

frentados pelos arquivos na atualidade, visando sub-

sidiar a prática dos profissionais de arquivo e expandir 

o conhecimento para estudantes dos cursos de gestão 

e ciências humanas da USP. As questões teóricas e os 

problemas levantados a partir da leitura de textos, da 

análise de documentos e das oficinas práticas serão 

objeto de reflexão dentro dos espaços do Arquivo Pú-

blico do Estado.

Disciplina: Introdução à Arquivologia: Arquivos Perma-

nentes, Teoria e Prática.

Público-alvo: Alunos de graduação de cursos da USP, 

funcionários da USP e servidores da administração pú-

blica do Estado de São Paulo.

Período de realização: 1/9 a 10/12 

Carga horária: 60h 

Vagas: 50 
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Inscrição: 3/8 a 7/8 

Contato: Almir, Ernandes ou Karoline 

Situação: solicitada 

ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E 
ARTES 

CURSOS

Difusão 
ATELIÊ: DESENHO DE OBSERVAÇÃO I 

Responsável: Marco Francesco Buti (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: despertar no aluno a capacidade de per-

ceber graficamente aquilo que vê e transpor para o 

papel. Espera-se que o aluno se sinta estimulado a 

investigar suas habilidades, seu gestual próprio e a de-

senvolver projetos poéticos pessoais. Espera-se que o 

aluno se sinta capacitado a expressar através do traço 

do desenho suas intenções poéticas. Também há o ob-

jetivo de instrumentalizar o aluno com conhecimentos 

básicos sobre a prática de desenho no contexto da 

história da arte.

Disciplina: Exercícios de Desenho de Observação. 

Público-alvo: interessados acima de 16 anos.

Período de realização: 15/9 a 1/12 

Carga horária: 60h 

Vagas: 23 

Inscrição: 1/7 a 31/7 

Contato: Regina Landanji 

Situação: homologada 

Difusão 
FUNDAMENTOS DA CERÂMICA I 

Responsável: Mario Celso Ramiro de Andrade (Coor-

denador) 

Forma: presencial 

Objetivos: o curso tem por objetivo conceder ao aluno 

fundamentos sobre a prática da Cerâmica, através da 

modelagem, engobe e esmaltação. Pretende-se que 

o aluno sinta-se capacitado para o desenvolvimento 

e concretização de projetos individuais ou singulares, 

visando à realização de uma poética pessoal.  

Disciplina: Processos de Modelagem e Pintura na 
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Cerâmica.  

Público-alvo: interessados acima de 16 anos.

Período de realização: 14/9 a 14/12 

Carga horária: 60h 

Vagas: 23 

Inscrição: 1/7 a 31/7 

Contato: Regina Landanji 

Situação: homologada 

Difusão 
PRÁTICA DE ATELIÊ: GRAVURA EM METAL I 

Responsável: Marco Francesco Buti (Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: a proposta do curso Prática de Ateliê: Gravu-
ra em Metal é oferecer ao aluno os conhecimentos su-

ficientes sobre as técnicas desenvolvidas no ateliê para 

que este se sinta autônomo ao desenvolver sua ação 

artística individual a partir de suas intenções poéticas 

tendo domínio sobre cada etapa do processo.

Disciplina: Prática de Gravura em Metal. 

Público-alvo: interessados acima de 16 anos.

Período de realização: 16/9 a 16/12 

Carga horária: 60h 

Vagas: 20 

Inscrição: 1/7 a 31/7 

Contato: Regina Landanji 

Situação: homologada 

Difusão 
VIVÊNCIAS COM A ARTE PARA JOVENS E 
ADOLESCENTES 

Responsável: Sumaya Mattar (Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: propiciar a vivência de experiências que fo-

mentem a descoberta e o contato com a arte e des-

pertem o gosto pela produção artística e a fruição, 

incentivando o desenvolvimento de um percurso poé-

tico próprio e à participação 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: 7/4/16 a 8/7/16  

Carga horária: 24h

Vagas: 25 
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Inscrição: 1/7 a 30/7 

Contato: Regina Landanji 

Situação: solicitada 

Especialização 
CULTURA, EDUCAÇÃO E RELAÇÕES ÉTNICO-
RACIAIS

Responsáveis: Dennis de Oliveira (Coordenador) e Ri-

cardo Alexino Ferreira (Vice-Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: geral: formar lideranças capacitadas para 

atuar como gestores de projetos de promoção da 

igualdade racial em instituições públicas, privadas e 

não governamentais. Específicos: – Refletir as relações 

étnico-raciais em todas as suas dimensões, com ênfase 

nos aspectos estruturais e sociais do Brasil; – Refletir 

sobre as políticas públicas implementadas no país para 

o enfrentamento dos preconceitos e discriminações de 

origem étnico-racial.

Disciplinas: – Arte Africana e Afrobrasileira; – Dimen-

sões Jurídicas das Relações Raciais no Brasil; – Dinâmi-

cas da Cultura Negro-brasileira; – Educação e Relações 

Étnico-raciais; – Etnicidades e Africanidades; – Matrizes 

das Tradições Africanas; – Metodologia da Pesquisa em 

Temáticas Étnico-raciais; – O Negro na Sociedade de 

Classes Brasileira; – Representações Negras na Indústria 

Midiática; – Trabalho de Conclusão de Curso; – Mono-

grafia; – Unidade e Diversidade Linguística na África e 

no Brasil.

Público-alvo: profissionais de nível superior que atuam 

em instituições públicas, privadas e ONGs nas áreas de 

Educação, Comunicação e Cultura que desenvolvam 

atividades voltadas à discussão e reflexão das relações 

étnico-raciais. 

Período de realização: 11/8 a 10/8/16 

Carga horária: 560h 

Vagas: 20 

Inscrição: 5/6 a 31/7 

Contato: Dennis, João, Gérson ou Maíra

Situação: solicitada 

Especialização 
ESTÉTICA E GESTÃO DA MODA 

Responsáveis: Eneus Trindade Barreto Filho (Coor-

denador) e Maria Clotilde Perez Rodrigues Bairon 
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Sant’Anna (Vice-Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivos: promover uma visão sistêmica de conceitos 

mercadológicos e comunicacionais no setor da Moda, 

capacitando o egresso ao desenvolvimento de planeja-

mentos customizados. Possibilitar um grau de diferen-

ciação do egresso no mercado de trabalho, com a dis-

ponibilização de disciplinas integradas e sequenciais 

de aplicação imediata, metodologicamente voltadas 

ao planejamento, organização, direção e controle de 

variáveis características deste setor. Capacitar os alu-

nos ao desenvolvimento de Consultorias Empresariais 

nas áreas de Comunicação e Marketing com ênfase em 

Moda. Demonstrar que o processo da moda depende 

fundamentalmente de uma estrutura de Marketing fun-

dada na publicidade. Desenvolver no egresso a capaci-

dade reflexiva sobre os fenômenos estéticos de moda 

em perspectiva interdisciplinar, sobretudo na interface 

moda, comunicação, estética e marketing.

Disciplinas: – Abordagens Semióticas, Moda, Publici-

dade, Design e os Estudos de Tendências; – Funções 

da Marca na Moda – Dimensões Simbólicas; – Funções 

da Marca na Moda – Gestão; – Invólucros Corporais – 

Interceptos de Diferentes Linguagens; – Marketing e 

Comunicação de Moda; – Mídias e Monitoramento de 

Tendências; – Moda Contemporânea: o Estranho e o 

Sistema da Moda; – Moda e Leituras da Rua; – Moda 

em Ambientes Digitais; – Moda, Mundo e Lugar; – Pos-

síveis Relações entre Corpo, Arte e Moda; – Roupa e 

Imagens que a Moda Faz; – Seminário A Ideia do Estilo 

em Moda; – Seminário Aspectos Filosóficos e Éticos 

na Moda; – Seminário Avaliação de Negócios e Co-

municação em Moda; – Seminário Desenho e Criação 

da Moda; – Seminário Formulações Estéticas da Moda; 

– Seminário Jornalismo de Moda: uma Introdução; – 

Seminário Moda e Arte Contemporânea; – Seminário 

Moda Jeans (Jeanswear); – Seminário Moda, Perfume 

e Joalheria; – Seminário Moda, Psicanálise e Consumo; 

– Tecnologia Têxtil.

Público-alvo: profissionais egressos das áreas de 

Moda, Design, Marketing, Comunicação, Administra-

ção, Engenharia Têxtil e afins.

Período de realização: 11/8 a 11/8/17 

Carga horária: 534h 

Vagas: 50 
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Inscrição: até 13/7/15 
Contato: Idalina 

Situação: aprovada 

Especialização 
GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS E 
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

Responsáveis: Dennis de Oliveira (Coordenador) e 

Eneus Trindade Barreto Filho (Vice-Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: preparar o profissional para administrar e 

gerir projetos culturais em diversas manifestações da 

cultura, a fim de promover o desenvolvimento empre-

sarial e social, bem como para instrumentalizá-lo para a 

prática de organização de eventos e captação de finan-

ciamentos públicos e privados para projetos culturais.

Disciplinas: – Arte Brasileira Contemporânea; – Cultu-

ra Popular Brasileira; – Gestão de Projetos Culturais; 

– Marketing e Cultura; – Metodologia da Pesquisa de 

Bens Simbólicos; – Oficina de Leitura e Produção Tex-

tual; – Políticas Públicas e Incentivos Privados; – Semi-

nários Avançados; – Teorias da Cultura.

Público-alvo: profissionais graduados em todas as áre-

as do conhecimento que buscam a educação continu-

ada, a qualificação permanente ou o redirecionamento 

de carreira.

Período de realização: 8/8 a 31/3/17 

Carga horária: 480h 

Vagas: 75 

Inscrição: até 31/7 

Contato: Dennis, João, Gérson ou Maíra

Situação: solicitada 

Especialização 
GESTÃO INTEGRADA DA COMUNICAÇÃO 
DIGITAL PARA AMBIENTES CORPORATIVOS

Responsáveis: Elizabeth Nicolau Saad Correa (Coor-

denadora) e Sérgio Bairon Blanco Sant’Anna (Vice-

-Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivos: o curso tem por principal objetivo oferecer 

uma formação, ao mesmo tempo reflexiva e instru-

mental, em nível de especialização, focada no campo 

da comunicação digital e das mídias interativas. O con-

junto temático ora proposto pretende desenvolver nos 
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futuros participantes competências e habilidades na 

compreensão do impacto das mídias digitais na socie-

dade contemporânea, nos ambientes corporativos e 

nos indivíduos, seja como atuantes nestes ambientes, 

seja como cidadãos. A partir destas percepções, o cur-

so objetiva desenvolver habilidades no uso e na apli-

cação das tecnologias digitais de informação e comu-

nicação – as Tic’s – no processo de comunicação das 

organizações em geral, como uma das possibilidades 

de ação integradora com as práticas mais inovadoras 

de comunicação e informação no atual cenário da so-

ciedade da informação. Com isso, são objetivos peda-

gógicos e formadores DigiCorp: – Conhecer e enten-

der a dinâmica de funcionamento da sociedade digital 

e seu impacto na atividade organizacional e no campo 

da comunicação; – Preparar planos de comunicação 

integrada com a variável digital; – Desenvolver ações 

de comunicação digital nos planos comunicacionais, 

publicitário e mercadológico; – Desenvolver projetos 

web sob a ótica de relacionamentos 2.0 das mídias so-

ciais; – Aplicar adequadamente sistemas e ferramentas 

do ambiente digital às ações de comunicação digital e 

aos planos de comunicação integrada nos ambientes 

corporativos; – Conhecer e aplicar os preceitos da éti-

ca e da propriedade intelectual relacionados aos meios 

digitais; – Atuar no campo da comunicação digital das 

mídias interativas de forma responsável e atualizada.

Disciplinas: – Arquitetura de Informação e Usabilidade; 

– Cibercultura: a Sociedade em Rede e as Mídias Inte-

rativas; – Ciclo de Seminários Avançados; – Comunica-

ção e Negócios na Era Digital; – Conceitos Básicos de 

Comunicação Organizacional; – Conceitos Básicos de 

Marketing; – Conceitos Básicos de Teoria da Comuni-

cação; – Desenvolvimento de Projetos para Ambientes 

Interativos. Introdução à Web Semântica: Jornalismo, 

Conteúdos Computacionais e Inteligência Artificial; – 

Design da Narrativa; – Design de Hipermídia; – Econo-

mia da Informação e Negócios Digitais; – Ética das In-

terações e a Sociedade Digital; – Gestão Simbólica dos 

Processos Comunicacionais na Sociedade em Rede; 

– Interfaces Digitais: Design, Estética e Interações; – 

Marketing na Era Digital; – Metodologia da Pesquisa 

em Comunicação Digital; – Planejamento de Comuni-

cação para Redes Sociais On-line; – Pós-Linguagem e 

Ciborgues na Sociedade Digital; – Práticas Educativas 



| 25 

e Didáticas; – Redes Digitais e Sociabilidade; – Semió-

tica da Marca em Ambientes Digitais; – Web Analytics.

Público-alvo: profissionais e pesquisadores da área de 

Comunicação Social em todas as suas habilitações, 

bem como de Administração de Empresas, Ciências 

Sociais, Psicologia, Multimeios, Ciências da Computa-

ção e outras constituem o público-alvo do curso.

Período de realização: 10/8/15 a 10/8/17 

Carga horária: 496h 

Vagas: 55 

Inscrição: 20/1 a 31/7 

Contato: Valdinete 

Situação: aprovada 

Especialização 
MÍDIA, INFORMAÇÃO E CULTURA

Responsáveis: Dennis de Oliveira (Coordenador) e Ri-

cardo Alexino Ferreira (Vice-Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivos: capacitar profissionais de Comunicação a 

trabalhar no mercado cultural, por meio da reflexão 

sobre os créditos de avaliação estética de produtos 

e projetos artísticos. Analisar e comparar conceitual-

mente temas concernentes à produção cultural latino-

-americana às temáticas da mídia. Contribuir para o 

aprofundamento teórico das práticas profissionais na 

mídia da área cultural.

Disciplinas: – Arte e Tecnologia; – Cultura Popular Lati-

no-Americana; – Informação e Linguagem em Novas Mí-

dias; – Jornalismo Cultural; – Metodologia da Pesquisa 

em Comunicação e Cultura; – Mídia e Representações 

Sociais da Diversidade; – Produção Midiática na Área 

Cultural; – Seminários Avançados; – Teorias da Cultura.

Público-alvo: profissionais graduados em Comunica-

ção, que buscam a educação continuada, a qualifica-

ção permanente ou o redirecionamento de carreira.

Período de realização: 3/8/15 a 15/3/17 

Carga horária: 480h 

Vagas: 50 

Inscrição: 1/5 a 31/7 

Contato: Dennis,  João, Gérson ou Maíra

Situação: solicitada 
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Programa de Atualização 
INTRODUÇÃO A BANCO DE DADOS PARA 
PROFISSIONAIS DA INFORMAÇÃO 

Responsáveis: Luiz Augusto Milanesi (Coordenador) e 

José Fernando Modesto da Silva (Vice-Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivos: – Habilitar os estudantes de Bibliotecono-

mia, profissionais da Informação e profissionais de Tec-

nologia da Informação no conhecimento, utilização e 

aplicação de softwares livres no espaço das bibliotecas 

e unidades de informação; – Criação e manutenção de 

banco de dados; – Desenvolvimento de consultas em 

banco de dados; – Implementação: realizar o vínculo 

da linguagem de programação com o banco de dados.

Disciplinas: Banco de Dados.

Público-alvo: arquivistas, bibliotecários, museólogos, 

profissionais de tecnologia da informação. Requisito: 

ter ensino superior completo.

Período de realização: 8/8 a 17/10 

Carga horária: 30h 

Vagas: 35 

Inscrição: 2/2 a 7/7 

Contato: Ronaldo, Ana Rosa ou Cida 

Situação: homologada 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 
ESPORTE   

CURSOS   

Difusão 
CURSO DE FÉRIAS TEÓRICO PRÁTICO 
MODULAR: AVALIAÇÃO E PRESCRIÇÃO 
DE EXERCÍCIO FÍSICO PARA POPULAÇÕES 
COM FATORES DE RISCO E/OU DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES 

Responsável: Cláudia Lúcia de Moraes Forjaz (Coor-

denadora) 

Forma: presencial 

Objetivos: ao final do curso, espera-se que os alunos: –

Tenham conhecimentos sobre os riscos e benefícios da 

prática de exercícios físicos em indivíduos com fatores 

de risco e doenças cardiovasculares; – Saibam triar o 
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risco cardiovascular para a prática de exercícios físicos; 

– Consigam extrair de um teste ergométrico as princi-

pais informações para a prescrição de exercícios físicos; 

– Tenham os conhecimentos básicos para a elaboração 

de uma prescrição de exercícios físicos que aumente 

os benefícios e minimize os riscos cardiovasculares em 

indivíduos com hipertensão, diabetes, obesidade, disli-

pidemias e doenças cardiovasculares; e – Tenham uma 

noção sobre a aplicação de um programa de exercícios 

físicos visando à saúde cardiovascular. 

Disciplinas: – Avaliação Pré-Participação: Medicação e 

Triagem de Risco; – Discussão de Casos e Execução 

do Programa; – Fisiologia e Doenças Cardiovasculares; 

– Módulo Especial: Suporte Básico de Vida; – Módulo 

Especial: Medida da Pressão Arterial; – Prescrição de 

Exercício para a Prevenção Cardiovascular; – Respos-

tas e Adaptações Cardiovasculares ao Exercício Aeró-

bico; – Respostas e Adaptações Cardiovasculares ao 

Exercício Resistido; – Riscos e Benefícios do Exercício 

Físico na Insuficiência Cardíaca e na Hipertensão Arte-

rial; – Riscos e Benefícios do Exercício Físico nas Doen-

ças Cardiovasculares Ateroscleróticas (Doença Coro-

nariana, Doença Arterial Periférica e Acidente Vascular 

Encefálico); – Riscos e Benefícios do Exercício Físico 

nas Doenças Metabólicas (Diabetes Mellitus, Dislipide-

mia e Obesidade); – Teste Ergométrico.

Público-alvo: alunos de graduação ou profissionais 

formados em Educação Física, Esporte ou outras áre-

as da saúde.

Período de realização: 27/7 a 31/7 

Carga horária: 46h 

Vagas: 100 

Inscrição: 11/5 a 26/7 

Contato: Rosangela, Clélia ou Luis

Situação: homologada 

Especialização 
APRENDIZAGEM MOTORA 

Responsáveis: Luis Augusto Teixeira (Coordenador) e 

Luzimar Raimundo Teixeira (Vice-Coordenador) 

Forma: a distância 

Objetivos: – Promover o aprofundamento do conhe-

cimento sobre desenvolvimento motor, aprendizagem 

motora e controle motor para profissionais das áreas 

de Educação Física, Esporte, Dança e Fisioterapia, 
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visando ao aprimoramento da atuação profissional; – 

Oferecer uma formação mais sólida na área de com-

portamento motor para profissionais interessados em 

ingressar em curso de pós-graduação stricto sensu.

Disciplinas: – Avaliação Presencial; – Coordenação 

Motora; – Desenvolvimento Motor; – Efeito da Prática; 

– Funções Sensório-Perceptivas e Atenção; – Informa-

ção Extrínseca; – Introdução à Aprendizagem Motora; 

– Introdução ao Curso; – Lateralidade; – Mecanismos 

de Controle Motor; – Mensuração e Avaliação do 

Comportamento Motor; – Metodologia da Pesquisa; – 

Neurofisiologia do Comportamento Motor.

Público-alvo: profissionais das áreas de Educação Físi-

ca, Esporte, Dança e Fisioterapia.

Período de realização: 8/2/16 a 5/8/17 

Carga horária: 424h 

Vagas: 80 

Inscrição: 1/12 a 29/1/16 

Contato: Rosangela, Clélia ou Luis

Situação: aprovada 

Especialização 
NUTRIÇÃO APLICADA AO EXERCÍCIO 
FÍSICO 

Responsáveis: Antonio Herbert Lancha Junior (Coor-

denador) e Bruno Gualano (Vice-Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: divulgar conhecimentos atuais acerca da 

Nutrição Aplicada à Atividade Física como recurso de 

promoção da saúde ou performance física para diferen-

tes populações: atletas, indivíduos sedentários e popu-

lações especiais (crianças, idosos, gestantes, obesos, 

diabéticos, ou portadores de outras necessidades es-

peciais), oferecendo aos profissionais educadores físi-

cos, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, ou de áre-

as afins, maior segurança em sua prática profissional.

Disciplinas: – Antropometria; – Bases Nutricionais; 

– Exercício e Nutrição nas Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT); – Fisiologia e Bioquímica da 

Atividade Física; – Metodologia da Pesquisa Científica; 

– Módulo Prático: Prescrição de Exercícios e Orienta-

ção Nutricional; – Prescrição de Exercícios/Prescrição 

Dietética; – Suplementação Nutricional; – Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC).

Público-alvo: profissionais e alunos da área da saúde 
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(Educação Física, Esporte, Nutrição, Medicina, Biome-

dicina, entre outros). 

Período de realização: 8/8 a 17/12/16 

Carga horária: 400h 

Vagas: 80 

Inscrição: 1/6 a 31/7 

Contato: Rosangela, Clélia ou Luis

Situação: aprovada 

ESCOLA POLITÉCNICA

CURSOS

Difusão 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE ENERGIA 
NUCLEAR 

Responsáveis: José Roberto Castilho Piqueira (Coorde-

nador) e Fernando Tobal Berssaneti (Vice-Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: necessidade de atender às demandas com 

relação à gestão de projetos e atender às exigências 

de órgãos superiores em instalar no CTMSP a cultura 

de processos de gerenciamento de projetos segundo 

PMI-PMBOK.

Disciplinas: – Aspectos Humanos no Gerenciamento 

de Projetos; – Controle de Projetos; – Documentação 

de Engenharia; – Engenharia de Campo; – Expressão 

Escrita; – Fundamentos de Gestão de Projetos – Visão 

Geral; – Gestão da Qualidade e Normas Relacionadas; 

– Gestão de Riscos em Projetos; – Gestão de Supri-

mentos em Ambiente Público; – Gestão do Tempo em 

Projetos; – Oratória e Expressão Oral; – Planejamento 

de Projetos.

Público-alvo: funcionários que trabalham diretamente 

com a gerência de projetos da CTMSP.

Período de realização: 3/8/15 a 3/8/16 

Carga horária: 312h 

Vagas: 33 

Inscrição: 30/3 a 30/7 

Contato: Secretaria Poli Integra 

Situação: solicitada 

Especialização 
GESTÃO DE PROJETOS
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Responsáveis: Marly Monteiro de Carvalho (Coordena-

dora) e Renato de Oliveira Moraes (Vice-Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: discutir os múltiplos aspectos da gestão de 

projetos, fundamental para que as empresas encon-

trem técnicas capazes de acelerar o lançamento de 

produtos, reduzir os custos e melhorar os controles.

Disciplinas: – Análise de Risco Aplicada a Projetos; – 

Engenharia Econômica e Custos Aplicados a Projetos; 

– Estatística Aplicada a Projetos; – Gestão da Quali-

dade em Projetos; – Gestão de Recursos Humanos 

em Projetos; – Gestão de Suprimentos e Logística em 

Projetos; – Introdução a Gestão de Projetos; – Meto-

dologia de Pesquisa; – Métodos e Técnicas Aplicados 

ao TCC; – Planejamento, Programação e Controle em 

Projetos; – Sistemas de Comunicações em Projetos; – 

Tópicos em Gestão de Projetos.

Público-alvo: profissionais de nível superior que te-

nham interesse na especialização em gestão de proje-

tos, suas implicações e necessidades sob os pontos de 

vista: organizacional, recursos humanos, instrumenta-

ção, qualidade e produtividade.

Período de realização: 28/8/15 a 18/2/18 

Carga horária: 472h 

Vagas: 47 

Inscrição: 8/5 a 16/8 

Contato: Secretaria de Cursos 

Situação: solicitada 

Especialização 
GESTÃO DE PROJETOS EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

Responsáveis: Marcelo Schneck de Paula Pessoa (Co-

ordenador) e Fernando José Barbin Laurindo (Vice-

-Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: discutir os múltiplos aspectos da gestão de 

projetos de TI, oferecendo formação teórica e práti-

ca para profissionais com nível superior que atuam na 

área de TI.

Disciplinas: – Desenvolvimento de Projeto Prático; – 

Engenharia de Sistemas e Software; – Gestão da Quali-

dade em Projetos de TI; – Gestão de Aquisição e Sub-

contratação em Projetos de TI; – Gestão de Recursos 

Humanos em Projetos de TI; – Gestão de Riscos em 
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Projetos de TI; – Gestão do Conhecimento e TI; – Ges-

tão Estratégica da TI; – Introdução a Gestão de Proje-

tos em TI; – Simulação de um Projeto; – Tecnologia da 

Informação.

Público-alvo: estar atuando há pelo menos dois anos em 

projetos de TI, de preferência com função de gerência. 

Período de realização: 14/9/15 a 22/2/18 

Carga horária: 436h

Vagas: 35 

Inscrição: 25/5 a 8/9 

Contato: Secretaria de Cursos 

Situação: solicitada 

Especialização 
LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

Responsáveis: Hugo Tsugunobu Yoshida Yoshizaki 

(Coordenador) e Claudio Barbieri da Cunha (Vice-

-Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: capacitar pessoal de nível superior a plane-

jar, controlar e gerenciar sistemas logísticos.

Disciplinas: – Análise de Dados e Otimização para Lo-

gística; – Avaliação Econômica de Projetos Logísticos; 

– Economia e Custos para Logística; – Gestão da Pro-

dução e Estoques; – Logística de Carga em Ambientes 

Urbanos; – Logística Empresarial e Supply Chain Ma-

nagement; – Movimentação e Armazenagem; – Simu-

lação de Sistemas Logísticos; – Sistemas de Apoio à 

Decisão em Logística; – Sustentabilidade, Marketing, 

Qualidade e Customer Service em Logística Empre-

sarial; – Tecnologia da Informação e Comunicação em 

Logística Empresarial; – Tópicos Estratégicos para Lo-

gística Empresarial; – Transporte e Multimodalidade.

Público-alvo: profissionais com graduação superior 

completa, formados há pelo menos dois anos que tra-

balham ou desejam atuar em Logística. 

Período de realização: 17/8/15 a 31/10/17 

Carga horária: 400h 

Vagas: 45 

Inscrição: 11/2 a 10/7 

Contato: Secretaria de Cursos 

Situação: solicitada 
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Especialização 
MBA-USP – GOVERNANÇA E INOVAÇÃO 
DE TECNOLOGIAS DIGITAIS COM 
SUSTENTABILIDADE 

Responsáveis: Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho 

(Coordenadora) e Carlos Eduardo Cugnasca (Vice-

-Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: desenvolver e consolidar conhecimentos 

teóricos e práticos sobre a aplicação de conceitos de 

sustentabilidade na governança e na geração de ino-

vação com uso de tecnologias digitais, oferecendo 

uma nova perspectiva e visão para os gestores, líderes 

e profissionais de projetos envolvendo tais tecnologias 

ao se considerar aspectos referentes à proteção am-

biental, ao desenvolvimento social, ao ganho financei-

ro e à diversidade cultural.

Disciplinas: – Análise do Ciclo de Vida na Gestão de 

Resíduos Eletroeletrônicos; – Aplicações Interativas e 

de Multimídia Orientadas à Web; – Arquitetura Corpo-

rativa e de TI; – Computação Verde; – Comunicação e 

Marketing para Sustentabilidade; – Data Center Verde 

e Computação em Nuvem; – Direito Ambiental; – Em-

preendedorismo e Negócios Socioambientais; – Ética, 

Tecnologia e Sustentabilidade; – Gerenciamento Sus-

tentável de Tecnologias Digitais; – Gestão de Resíduos 

Eletroeletrônicos; – Gestão Sustentável de Projetos; 

– Governança Corporativa Orientada à Sustentabilida-

de; – Governança de TI Orientada à Sustentabilidade; 

– Inovação Tecnológica e Sustentabilidade; – Intro-

dução à Sustentabilidade; – Liderança para o Desen-

volvimento Sustentável; – Metodologia de Pesquisa 

Científica; – Mobilidade e Sustentabilidade; – Plane-

jamento Estratégico Orientado a Indicadores de Sus-

tentabilidade; – Políticas Públicas; – Serviços e Políticas 

de Segurança da Informação; – Sustentabilidade e a 

Biodiversidade; – Sustentabilidade e a Visão Social; – 

Sustentabilidade: a Visão Financeira; – Tecnologias de 

Comunicação em Redes; – Tendências em Tecnologias 

Digitais Sustentáveis. 

Público-alvo: gestores, líderes de projetos e profissio-

nais, usuários ou geradores de soluções baseadas em 

tecnologias digitais e orientados a metas de desempe-

nho do negócio onde atuam dentro da perspectiva de 

desenvolvimento sustentável.



| 33 

Período de realização: 14/9/15 a 12/3/18 

Carga horária: 450h 

Vagas: 45 

Inscrição: 5/1/15 a 4/9/15 

Contato: Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho 

Situação: solicitada 

Especialização 
REAL ESTATE: ECONOMIA SETORIAL E 
MERCADOS – MBA-USP 

Responsáveis: Eliane Monetti (Coordenadora) e João 

da Rocha Lima Junior (Vice-Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: preparar pessoas qualificadas para atuar 

nessa área de maneira eficiente e profissional.

Disciplinas: – Administração de Empresas de Real 

Estate: Estratégias e Sistemas; – Decisão, Mercados 

e Economia do Real Estate; – Instrumentos de Análi-

se de Empreendimentos no Real Estate; – Estruturas 

Organizacionais para Empresas e Empreendimentos; 

– Modelos para Análise da Qualidade de Empreen-

dimentos I; – Modelos para Análise da Qualidade de 

Empreendimentos II; – O Ambiente do Mercado Bra-

sileiro; – Tópicos de Gestão nas Empresas; – Valuation 

de Ativos do Real Estate; – Planejamento Estratégico, 

Formatação e Meios de Financiamento de Empreen-

dimentos Imobiliários; – Gerenciamento de Riscos na 

Implantação de Empreendimentos; – Instrumentos 

para Gestão de Empreendimentos; – Planejamento 

Estratégico de Empreendimentos Imobiliários com 

Foco nos Aspectos de Sustentabilidade das Edifica-

ções e Espaços Urbanos; – Gestão de Portfolios de 

Real Estate; – Planejamento Estratégico e Formatação 

de Empreendimentos de Base Imobiliária; – Empreen-

dimentos Hoteleiros; – Instrumentos Inovadores para 

Investimento em Real Estate.

Público-alvo: engenheiros civis, arquitetos e adminis-

tradores de empresas atuantes no setor do Real Esta-

te, aceitando-se outros profissionais de nível superior.

Período de realização: 3/8/15 a 3/8/18 

Carga horária: 570h 

Vagas: 35 

Inscrição: 1/4 a 30/7 

Contato: Secretaria Poli Integra 

Situação: solicitada 
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FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS   

ATIVIDADES   

Prática Profissionalizante 
ANÁLISE TÉRMICA APLICADA AO 
DESENVOLVIMENTO DE FÁRMACOS E 
MEDICAMENTOS

Responsável: Gabriel Lima Barros de Araujo (Coorde-

nador)

Forma: presencial 

Objetivo: oferecer aos profissionais farmacêuticos 

oportunidade para o desenvolvimento de atividades 

que permitam a aplicação da análise térmica na pes-

quisa e desenvolvimento de medicamentos.

Disciplina: Análise Térmica Aplicada ao Desenvolvi-

mento de Fármacos e Medicamentos.

Público-alvo: farmacêuticos que atuam ou desejam 

atuar na indústria farmacêutica. 

Período de realização: 15/12/13 a 14/12/16 

Carga horária: 412h 

Vagas: 5 

Inscrição: 11/12/13 a 14/6/16 

Contato: Kelma 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante 
APLICAÇÃO DA MODELAGEM 
FARMACOCINÉTICA-FARMACODINÂMICA 
(PK-PD) NO AJUSTE DE DOSE DE 
ANTIMICROBIANOS PARA O CONTROLE 
DAS INFECÇÕES GRAVES EM PACIENTES 
CRÍTICOS 

Responsável: Silvia Regina Cavani Jorge Santos (Coor-

denadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: o programa oferece ao aluno ensino relativo 

à realização de acompanhamento fármaco-terapêutico 

do paciente em terapia medicamentosa para fármacos 

de baixa margem de segurança e estreita janela tera-

pêutica. A disciplina é essencialmente aplicada à terapia 

dose ajustada através do monitoramento plasmático de 

fármacos, modelagem farmacocinética e modelagem 

PK/PD para fármacos de baixo índice terapêutico.
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Disciplina: aplicação da modelagem Farmacocinética-

-Farmacodinâmica (PK/PD) no ajuste de dose de anti-

microbianos para o controle das infecções graves em 

pacientes críticos.

Público-alvo: farmacêuticos. 

Período de realização: 12/9/14 a 11/9/16 

Carga horária: 144h 

Vagas: 4 

Inscrição: 12/8/14 a 10/3/16 

Contato: Kelma 

Situação: solicitada 

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, COSMÉTICOS 
OU FITOTERÁPICOS

Responsável: María Segunda Aurora Prado (Coorde-

nadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: desenvolver e validar métodos rápidos, 

precisos e econômicos, empregando a eletroforese 

capilar como alternativa à cromatografia líquida de 

alta eficiência para quantificar os princípios ativos em 

formulações farmacêuticas, cosméticos e fitoterápicos, 

e como estudar métodos indicativos de estabilidade.

Público-alvo: graduados em Farmácia e áreas afins. 

Período de realização: 30/11/13 a 29/11/16 

Carga horária: 600h 

Vagas: 10 

Inscrição: 20/11/13 a 20/9/16 

Contato: Kelma 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante 
ENSAIOS MICROBIOLÓGICOS EMPREGADOS NA 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA

Responsável: Felipe Rebello Lourenço (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: oferecer aos profissionais farmacêuticos, ou-

tros profissionais de áreas correlatas e aos candidatos 

ao exame de seleção da pós-graduação (Programa de 
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Fármacos e Medicamentos) capacitação teórico-práti-

ca nas principais técnicas microbiológicas empregadas 

na avaliação da atividade antimicrobiana de compos-

tos de origem natural e /ou sintética.

Disciplina: Ensaios Microbiológicos Empregados na 

Avaliação da Atividade Antimicrobiana.

Público-alvo: farmacêuticos. 

Período de realização: 28/9/14 a 27/9/16 

Carga horária: 480h 

Vagas: 6 

Inscrição: 10/8/14 a 27/3/16 
Contato: Kelma 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante 
FARMÁCIA CLÍNICA E ATENÇÃO 
FARMACÊUTICA 

Responsável: Eliane Ribeiro (Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: aprofundar o conhecimento prático em Far-

mácia Clínica e Atenção Farmacêutica, enfatizando mé-

todos para a prática do uso racional de medicamentos, 

a identificação de problemas relacionados aos medi-

camentos, intervenções farmacêuticas, orientação de 

alta, seguimento do paciente e educação sanitária.

Disciplina: Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica.

Público-alvo: farmacêuticos servidores públicos lo-

tados em área de saúde que obtiverem anuência da 

chefia. Inscritos no Conselho Regional de Farmácia do 

Estado de São Paulo.

Período de realização: 25/11/13 a 24/11/16 

Carga horária: 160h 

Vagas: 50 

Inscrição: 20/11/13 a 20/9/16 

Contato: Kelma 

Situação: solicitada 

Prática Profissionalizante 
MECANISMOS CELULARES E MOLECULARES 
ENVOLVIDOS NO CONTROLE DA 
HEMATOPOESE

Responsável: Ricardo Ambrosio Fock (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: aprimorar os conhecimentos relativos a algu-

mas técnicas importantes para o estudo da regulação da 
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hematopoese, utilizando-se modelos in vivo e in vitro.

Disciplina: Hematologia.  

Público-alvo: graduados em cursos de Farmácia, Bio-

medicina, Biologia, Medicina Veterinária e Medicina.

Período de realização: 8/2/13 a 8/2/16 

Carga horária: 300h 

Vagas: 10 

Inscrição: 8/2/13 a 8/2/16 
Contato: Prof. Ricardo Ambrósio Fock 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante 
PLANEJAMENTO E SÍNTESE DE CANDIDATOS A 
FÁRMACOS

Responsável: Roberto Parise Filho (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: fornecer entendimentos sobre os métodos 

de obtenção, de planejamento e as ferramentas ne-

cessárias para o desenvolvimento estrutural de candi-

datos a fármacos.

Disciplina: Planejamento e Síntese de Candidatos a 

Fármacos.

Público-alvo: farmacêuticos, químicos e demais pro-

fissionais de áreas afins com interesse em desenvolver 

pesquisa no planejamento e síntese de candidatos a 

fármacos.

Período de realização: 10/3/15 a 9/3/17 

Carga horária: 250h 

Vagas: 6 

Inscrição: 1/3/15 a 9/3/16 

Contato: Kelma Lydis Guitman 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
MICROBIOLOGIA CLÍNICA E MOLECULAR 

Responsável: Carla Taddei de Castro Neves (Coorde-

nadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: oferecer aos alunos a experimentação de 

práticas microbiológicas, com ênfase em técnicas bio-

lógicas e moleculares de identificação bacteriana e ca-

racterização de fatores de virulência.

Disciplina: Microbiologia Clínica e Molecular.

Público-alvo: alunos graduados em Farmácia, Bioquí-

mica, Biomedicina, Biologia, Veterinária e Medicina.
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Período de realização: 1/7/14 a 30/6/16 

Carga horária: 480h 

Vagas: 10 

Inscrição: 1/7/14 a 2/1/16 

Contato: Carla Taddei 

Situação: homologada 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO

CURSO   

Especialização 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Responsáveis: Monica Appezzato Pinazza (Coordena-

dora) e Marcos Garcia Neira (Vice-Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: propiciar oportunidades de reflexões teóri-

co-práticas sobre questões da infância e da educação 

infantil, numa perspectiva de formação permanente, 

contínua em serviço, considerando como importantes 

referências os relatos de experiências de práticas trazi-

das pelos alunos.

Disciplinas: – Brinquedos e Brincadeiras na Educação 

Infantil; – Concepção de Infância e Fundamentos da 

Educação Infantil; – Criança e Suas Vivências com as 

Quantidades e Dimensões; – Crianças e Suas Experi-

ências com os Fenômenos Naturais e Sociais; – Cultura 

Corporal: Expressões pelo Movimento; – Desenvolvi-

mento de Projetos; – Educação Infantil e Políticas Pú-

blicas; – Emergência de Histórias e Processos de Letra-

mento; – Expressões Dramáticas e Teatro; – Expressões 

Plásticas e Desenho; – Expressões Rítmicas e Musicais; 

– Propostas Pedagógicas para a Educação Infantil; – 

Registros e Portfólios: Planejamento e Avaliação.

Público-alvo: professores de Educação Infantil do Mu-

nicípio de São Paulo. 

Período de realização: 2/11 a 31/12/16 

Carga horária: 410h 

Vagas: 780 

Inscrição: 1/10 a 15/10 

Contato: Apoio Acadêmico 

Situação: solicitada 
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FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS 
E CIÊNCIAS HUMANAS

CURSOS   

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

Responsável: Beatriz Daruj Gil (Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: possibilitar a prática de conversação no pe-

ríodo de férias.

Disciplina: – Conversação em Português Língua Es-

trangeira – Nível A – Curso de Verão.

Público-alvo: comunidade interna.

Período de realização: 13/7 a 31/7 

Carga horária: 45h 

Vagas: 15 

Inscrição: 29/6 a 10/7 
Contato: Eliane 

Situação: homologada 

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

Responsável: Beatriz Daruj Gil (Coordenadora) 

Forma: presencial

Objetivo: possibilitar a prática de conversação no pe-

ríodo de férias.

Disciplina: – Conversação em Português Língua Es-

trangeira – Nível B – Curso de Férias.

Público-alvo: comunidade interna. 

Período de realização: 13/7 a 31/7 

Carga horária: 45h 

Vagas: 15 

Inscrição: 29/6 a 10/7 

Contato: Eliane 

Situação: homologada 

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

Responsável: Beatriz Daruj Gil (Coordenadora) 

Forma: presencial

Objetivo: possibilitar a prática de conversação no 
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período de férias.

Disciplina: – Conversação em Português Língua Es-

trangeira – Nível C – Curso de Férias.

Público-alvo: comunidade interna.

Período de realização: 13/7 a 31/7 

Carga horária: 45h 

Vagas: 15 

Inscrição: 29/6 a 10/7 

Contato: Eliane 

Situação: homologada 

Difusão 
CURSO DE ETIMOLOGIA – PARA A FORMAÇÃO 
DO DICIONÁRIO ETIMOLÓGICO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA (DELPO)

Responsável: Mario Eduardo Viaro (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: apresentar as bases da Etimologia Científica 

e aplicá-las à língua portuguesa.

Disciplina: Curso de Etimologia – para a formação do 

Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (DELPo).

Público-alvo: alunos de graduação ou de pós-gradua-

ção e interessados em geral.

Período de realização: 14/9 a 24/9 

Carga horária: 16h 

Vagas: 50 

Inscrição: 25/8 a 28/8 

Contato: Serviço de Cultura e Extensão

Situação: solicitada 

Difusão 
DIÁSPORAS AFRICANAS NAS AMÉRICAS E 
EXPRESSÃO ARTÍSTICA EM PERSPECTIVA 
ATLÂNTICA: REFLEXÕES A PARTIR DOS 
MANUSCRITOS DE CAROLINA MARIA DE JESUS 
E DE TEXTOS CRIATIVOS DIVERSOS

Responsáveis: Elias Thome Saliba (Coordenador) e 

Marcos Antonio de Moraes (Vice-Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: partindo de alguns textos criativos menos 

conhecidos da escritora afro-brasileira Carolina Maria 

de Jesus, autora do livro Quarto de Despejo. Diário 
de uma Favelada, pretende-se discutir a existência 

de indícios nessa literatura de diáspora que revelem 

fortes conexões com a África ancestral e com outras 
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literaturas e expressões artísticas afro-americanas e 

afro-brasileiras. Propõe-se dessa forma uma releitura 

de detalhes da obra de Carolina e de outros autores 

e criadores afrodescendentes, como James Baldwin e 

João Antonio, numa perspectiva transnacional. Essa 

perspectiva levará em conta a história dos movimen-

tos migratórios africanos na América e suas formas de 

expressividade artística e literária, tendo como eixo 

central sua rica inventividade comunicativa. Dar maior 

visibilidade a esse processo criativo e discutir suas in-

terconexões são pontos chaves para o reconhecimen-

to efetivo da importância dessas culturas de diáspora 

na construção do espaço urbano e suas sociabilidades.

Disciplina: Diásporas Africanas nas Américas e Expres-

são Artística em Perspectiva Atlântica: reflexões a par-

tir dos manuscritos de Carolina Maria de Jesus e de 

textos criativos diversos.

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

professores da rede pública, funcionários, comunidade 

USP e interessados em geral.

Período de realização: 4/8 a 25/8 

Carga horária: 8h 

Vagas: 30 

Inscrição: 20/7 a 30/7 

Contato: Serviço de Cultura e Extensão

Situação: homologada 

Difusão 
LÍNGUA E CULTURA GALEGAS – NÍVEL II 

Responsável: Valéria Gil Condé (Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar aos interessados conhecimen-

tos básicos da língua, literatura e cultura galegas.

Disciplina: Língua e Cultura Galegas – Nível II.

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

interessados em geral.

Período de realização: 17/8 a 14/12 

Carga horária: 45h 

Vagas: 45 

Inscrição: 13/7 a 10/8 

Contato: Serviço de Cultura e Extensão

Situação: solicitada 

Difusão 
LÍNGUA TCHECA – MÓDULO II
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Responsável: Arlete Orlando Cavaliere Ruesch (Coor-

denadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: reforçar as estruturas básicas e introduzir ca-

sos mais complexos.

Disciplina: Língua Tcheca – Módulo II.  

Público-alvo: estudantes e interessados em geral. 

Período de realização: 27/7 a 17/11 

Carga horária: 25h30 

Vagas: 50 

Inscrição: 13/7 a 22/7 

Contato: Serviço de Cultura e Extensão 

Situação: solicitada 

Difusão 
LÍNGUA TCHECA – MÓDULO IV 

Responsável: Arlete Orlando Cavaliere Ruesch (Coor-

denadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: introduzir verbos mais complexos, aprimo-

rando conversação, leitura, compreensão e revisão de 

textos.

Disciplina: Língua Tcheca – Módulo IV.

Público-alvo: estudantes e interessados em geral.

Período de realização: 4/8 a 7/12 

Carga horária: 25h30 

Vagas: 50 

Inscrição: 13/7 a 29/7 

Contato: Serviço de Cultura e Extensão

Situação: solicitada 

Difusão 
LÍNGUA TCHECA – MÓDULO VI 

Responsável: Arlete Orlando Cavaliere Ruesch (Coor-

denadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: praticar as expressões cotidianas, verbos de 

conversação e aprimorar leitura do texto, aprofundar os 

conhecimentos gramaticais e lexicais e conhecer a cul-

tura geral da Rep. Tcheca, fazer a linguagem mais ativa.

Disciplina: Língua Tcheca – Módulo VI.

Público-alvo: estudantes e interessados em geral. 

Período de realização: 6/8 a 3/12 

Carga horária: 25h30 

Vagas: 50 
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Inscrição: 13/7 a 29/7 

Contato: Serviço de Cultura e Extensão

Situação: solicitada 

Difusão 
TEATRO E CINEMA GALEGOS DO SÉCULO XX À 
ATUALIDADE 

Responsável: Valéria Gil Condé (Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: analisar a modernização das indústrias cul-

turais galegas à luz de algumas das criações mais rele-

vantes do teatro e do cinema feitos na Galiza.

Disciplina: Teatro e Cinema Galegos do Século XX à 

Atualidade.

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

interessados em geral.

Período de realização: 12/8 a 2/12 

Carga horária: 45h 

Vagas: 45 

Inscrição: 13/7 a 10/8 

Contato: Serviço de Cultura e Extensão

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 (Coor-

denadora) e Kabengele Munanga (Vice-Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: capacitação dos professores das redes públi-

ca 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 apre-

endidos em cada temática que, certamente, serão de 

utilidade prática.

Disciplina: XXIII Curso Difusão Cultural CEA/USP – As-

pectos da Cultura e da História do Negro no Brasil.

Público-alvo: professores das redes pública e particu-

lar de ensino e interessados em geral.

Período de realização: 13/8 a 12/11 

Carga horária: 39h 

Vagas: 60 

Inscrição: 3/8 a 7/8 
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Contato: Serviço de Cultura e Extensão 

Situação: solicitada 

FACULDADE DE MEDICINA 
VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

ATIVIDADES   

Prática Profissionalizante 
ALIMENTAÇÃO E FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO DE 
EQUINOS 

Responsável: Alexandre Augusto de Oliveira Gobesso 

(Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar aos recém-formados a oportu-

nidade de explorar de forma mais aprofundada as ati-

vidades 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, zootecnistas, agrô-

nomos, biólogos e fisioterapeutas.

Período de realização: 2/1 a 20/12 

Carga horária: 490h 

Vagas: 5 

Inscrição: 15/12/14 a 15/10/15 

Contato: Alessandra ou Fábia 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante 
ANÁLISES – QUALIDADE DA CARNE 

Responsável: Angélica Simone Cravo Pereira (Coor-

denadora)

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar aos recém-formados a opor-

tunidade de explorar de forma mais aprofundada as 

atividades práticas junto aos animais.

Disciplina: Qualidade da Carne.

Público-alvo: médicos veterinários e zootecnistas.

Período de realização: 2/1 a 20/12 

Carga horária: 490h 

Vagas: 5 

Inscrição: 2/1 a 20/12 

Contato: Alessandra ou Fábia 

Situação: homologada 
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Prática Profissionalizante 
BIOTECNOLOGIA DA REPRODUÇÃO ANIMAL – 
INFERTILIDADE E TÉCNICA DA REPRODUÇÃO 
EM EQUINOS

Responsável: Rubens Paes de Arruda (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: a presente modalidade de prática profissio-

nalizante já vem sendo oferecida no Departamento de 

Reprodução Animal, em Pirassununga, desde 1987, 

e é destinada a médicos veterinários. A finalidade é 

proporcionar ao profissional da área, condições de 

ampliar e aplicar os conhecimentos teóricos e práticos 

adquiridos durante a graduação. As atividades desen-

volvidas no período da prática envolverão o profissio-

nal no acompanhamento de rotina do Centro de Bio-

tecnologia em Reprodução Animal, dando ênfase às 

áreas de Andrologia e Biotecnologia do Sêmen, bem 

como, Transferência de Embriões, principalmente em 

equinos e bovinos.

Disciplina: Infertilidade e Técnicas de Reprodução As-

sistida em Equinos.

Público-alvo: médicos veterinários. 

Período de realização: 7/1/15 a 6/1/17 

Carga horária: 160h 

Vagas: 12 

Inscrição: 1/12/14 a 1/12/16 

Contato: Clayton 

Situação: solicitada 

Prática Profissionalizante 
BIOTECNOLOGIA DA REPRODUÇÃO ANIMAL – 
INFERTILIDADE E TÉCNICA DA REPRODUÇÃO 
EM EQUINOS

Responsável: Rubens Paes de Arruda (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: a presente modalidade de prática profissio-

nalizante já vem sendo oferecida no Departamento de 

Reprodução Animal, em Pirassununga, desde 1987, 

e é destinada a médicos veterinários. A finalidade é 

proporcionar ao profissional da área, condições de 

ampliar e aplicar os conhecimentos teóricos e práticos 

adquiridos durante a graduação. As atividades de-

senvolvidas no período da prática envolverão o pro-

fissional no acompanhamento de rotina do Centro de 
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Biotecnologia em Reprodução Animal, dando ênfase 

às áreas de Andrologia e Biotecnologia do Sêmen, 

bem como, Transferência de Embriões, principalmente 

em equinos e bovinos.

Disciplina: Infertilidade e Técnicas de Reprodução As-

sistida em Equinos.

Público-alvo: médicos veterinários. 

Período de realização: 7/1/15 a 6/1/17 

Carga horária: 480h 

Vagas: 12 

Inscrição: 1/12/14 a 1/12/16 
Contato: Clayton 

Situação: solicitada 

Prática Profissionalizante 
BIOTECNOLOGIA DE SÊMEN, FECUNDAÇÃO IN 
VITRO, CLONAGEM E TRANSGENIA ANIMAL

Responsáveis: Mayra Elena Ortiz D’Avila Assumpção (Co-

ordenadora) e José Antonio Visintin (Vice-Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar aos médicos veterinários inte-

ressados aprendizagem sobre as biotécnicas da repro-

dução. O profissional poderá acompanhar projetos de 

mestrado e de doutorado nas áreas da reprodução in 

vitro de embriões bovinos e suínos, transgenia animal, 

noções de biologia molecular, produção e manipula-

ção de embriões de camundongos e ainda avaliação 

de espermatozóides por diferentes técnicas.

Disciplina: Biotecnologia de Sêmen, Fecundação in 
vitro, Clonagem e Transgenia Animal.

Público-alvo: médicos veterinários. 

Período de realização: 1/4/14 a 20/12/15 

Carga horária: 960h 

Vagas: 24 

Inscrição: 1/4/14 a 30/10/15 
Contato: Roberta Viana – Secretaria VRA 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante 
BIOTECNOLOGIA DE SÊMEN, FECUNDAÇÃO IN 
VITRO, CLONAGEM E TRANSGENIA ANIMAL

Responsáveis: Mayra Elena Ortiz D’Avila Assumpção 

(Coordenadora) e José Antonio Visintin (Vice-Coor-

denador)

Forma: presencial 
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Objetivo: proporcionar aos médicos veterinários inte-

ressados aprendizagem sobre as biotécnicas da repro-

dução. O profissional poderá acompanhar projetos de 

mestrado e de doutorado nas áreas da Reprodução in 
vitro de embriões bovinos e suínos, Transgenia Animal, 

Noções de Biologia Molecular, Produção e Manipula-

ção de Embriões de camundongos e ainda Avaliação 

de Espermatozóides por diferentes técnicas.

Disciplina: Biotecnologia da Reprodução.

Público-alvo: médicos veterinários 

Período de realização: 1/4/14 a 20/12/15 

Carga horária: 160h 

Vagas: 24 

Inscrição: 1/4/14 a 30/10/15 
Contato: Roberta Viana – Secretaria VRA 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante 
BIOTECNOLOGIA DE SÊMEN, FECUNDAÇÃO IN 
VITRO, CLONAGEM E TRANSGENIA ANIMAL

Responsáveis: Mayra Elena Ortiz D’Avila Assumpção 

(Coordenador) e José Antonio Visintin (Vice-Coorde-

nador) 

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar aos médicos veterinários inte-

ressados aprendizagem sobre as biotécnicas da repro-

dução. O profissional poderá acompanhar projetos de 

mestrado e de doutorado nas áreas da Reprodução in 
vitro de embriões bovinos e suínos, Transgenia Animal, 

Noções de Biologia Molecular, Produção e Manipula-

ção de Embriões de camundongos e ainda Avaliação 

de Espermatozóides por diferentes técnicas.

Disciplina: Biotecnologia de Sêmen, Fecundação in vi-

tro, Clonagem e Transgenia Animal.

Público-alvo: médicos veterinários. 

Período de realização: 1/4/14 a 20/12/15 

Carga horária: 480h 

Vagas: 24 

Inscrição: 1/4/14 a 30/10/15 
Contato: Roberta Viana – Secretaria VRA 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante 
GESTÃO DE CUSTOS NA PRODUÇÃO ANIMAL 
Responsável: Augusto Hauber Gameiro (Coordenador)
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Forma: presencial 

Objetivo: fornecer aos participantes conhecimentos 

da Teoria Econômica aplicados à produção e criação 

dos animais, especialmente no tocante ao cálculo e 

gestão dos custos de produção. São apresentados 

métodos de cálculo de custos de produção, análises 

econômicas que objetivam a otimização do uso dos 

meios de produção e outras ferramentas que auxiliam 

nas tomadas de decisão relativas aos sistemas de pro-

dução de animais.

Disciplina: Gestão de Custos na Produção Animal.

Público-alvo: profissionais das áreas de Medicina Ve-

terinária, Zootecnia, Agronomia e Engenharia de Bios-

sistemas.

Período de realização: 2/1 a 20/12 

Carga horária: 490h 

Vagas: 5 

Inscrição: 2/1 a 20/12 

Contato: Alessandra ou Fábia 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante 
NUTRIÇÃO ANIMAL 

Responsável: Paulo Henrique Mazza Rodrigues (Coor-

denador)

Forma: presencial 

Objetivo: fornecer ao aluno conhecimentos teóricos 

e práticos essenciais à nutrição dos animais de inte-

resse zootécnico, bem como dos métodos analíticos 

utilizados na determinação de nutrientes e substân-

cias químicas presentes em alimentos. Tem por fina-

lidade, ainda, informar ao aluno quanto aos aspectos 

pertinentes à ingestão, digestão, absorção, transporte, 

armazenamento e excreção desses componentes dos 

alimentos, bem como as funções orgânicas por eles 

desempenhadas.

Disciplina: Nutrição Animal.

Público-alvo: médicos veterinários, zootecnistas e pro-

fissionais de Agronomia.

Período de realização: 2/1 a 20/12 

Carga horária: 490h 

Vagas: 5 

Inscrição: 2/1 a 20/12 

Contato: Alessandra ou Fábia 

Situação: homologada 



| 49 

Prática Profissionalizante 
NUTROLOGIA DE CÃES E GATOS 

Responsável: Marcio Antonio Brunetto (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: compreender aspectos da digestão, meta-

bolismo dos nutrientes e necessidades nutricionais de 

cães e gatos; – Colaborar para que o aluno se capacite 

a avaliar e desenvolver alimentos para cães e gatos; – 

Colaborar para que o aluno se capacite a estabelecer 

um adequado plano nutricional para cães e gatos; – 

Propiciar noções gerais sobre raças, manejo e instala-

ções para criação de cães e gatos.

Disciplina: Nutrição Clínica de Cães e Gatos.

Público-alvo: médicos veterinários, zootecnistas e bi-

ólogos.

Período de realização: 1/1 a 31/12

Carga horária: 490h 

Vagas: 5 

Inscrição: 1/1 a 31/12 

Contato: Alessandra ou Fábia 

Situação: solicitada 

Prática Profissionalizante 
OBSTETRÍCIA DE GRANDES ANIMAIS 

Responsável: Claudia Barbosa Fernandes (Coordena-

dora) 

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar ao médico veterinário trei-

namento teórico e prático na área de Obstetrícia de 

Grandes Animais.

Disciplina: Obstetrícia e Ginecologia.

Público-alvo: médicos veterinários.

Período de realização: 1/4/14 a 20/12/15 

Carga horária: 160h 

Vagas: 24 

Inscrição: 1/4/14 a 30/10/15 
Contato: Roberta Viana – Secretaria VRA 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante 
OBSTETRÍCIA DE GRANDES ANIMAIS 

Responsável: Claudia Barbosa Fernandes (Coordena-

dora) 

Forma: presencial 
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Objetivo: proporcionar ao médico veterinário trei-

namento teórico e prático na área de Obstetrícia de 

Grandes Animais.

Disciplina: Obstetrícia e Ginecologia.

Público-alvo: médicos veterinários.

Período de realização: 1/4/14 a 20/12/15 

Carga horária: 480h 

Vagas: 24 

Inscrição: 1/4/14 a 30/10/15 
Contato: Roberta Viana – Secretaria VRA 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante
OBSTETRÍCIA DE GRANDES ANIMAIS 

Responsável: Claudia Barbosa Fernandes (Coordena-

dora) 

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar ao médico veterinário trei-

namento teórico e prático na área de Obstetrícia de 

Grandes Animais.

Disciplina: Obstetrícia e Ginecologia.

Público-alvo: médicos veterinários.

Período de realização: 1/4/14 a 20/12/15 

Carga horária: 960h 

Vagas: 24 

Inscrição: 1/4/14 a 30/10/15 
Contato: Roberta Viana – Secretaria VRA 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante 
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA DE CÃES E 
GATOS 

Responsável: Clair Motos de Oliveira (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar ao médico veterinário, treina-

mento teórico-prático na área de Obstetrícia e Gine-

cologia de Pequenos Animais, permitindo ao profis-

sional adquirir conhecimentos atualizados e também 

propiciar treinamento prático para desenvolver suas 

habilidades.

Disciplina: Obstetrícia e Ginecologia.

Público-alvo: médicos veterinários. 

Período de realização: 1/4/14 a 20/12/15 

Carga horária: 160h 

Vagas: 24 

Inscrição: 1/4/14 a 30/10/15 
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Contato: Roberta Viana – Secretaria VRA 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante 
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA DE CÃES E 
GATOS 

Responsável: Clair Motos de Oliveira (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar ao médico veterinário, treina-

mento teórico-prático na área de Obstetrícia e Gine-

cologia de Pequenos Animais, permitindo ao profis-

sional adquirir conhecimentos atualizados e também 

propiciar treinamento prático para desenvolver suas 

habilidades.

Disciplina: Obstetrícia e Ginecologia.

Público-alvo: médicos veterinários. 

Período de realização: 1/4/14 a 20/12/15 

Carga horária: 480h 

Vagas: 24 

Inscrição: 1/4/14 a 30/10/15 
Contato: Roberta Viana – Secretaria VRA 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante 
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA DE CÃES E GATOS

Responsável: Clair Motos de Oliveira (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar ao médico veterinário, treina-

mento teórico-prático na área de Obstetrícia e Gine-

cologia de Pequenos Animais, permitindo ao profis-

sional adquirir conhecimentos atualizados e também 

propiciar treinamento prático para desenvolver suas 

habilidades.

Disciplina: Obstetrícia e Ginecologia.

Público-alvo: médicos veterinários. 

Período de realização: 1/4/14 a 20/12/15 

Carga horária: 960h 

Vagas: 24 

Inscrição: 1/4/14 a 30/10/15 
Contato: Roberta Viana – Secretaria VRA 

Situação: homologada 
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Prática Profissionalizante 
PERINATOLOGIA E REPRODUÇÃO DE CÃES E 
GATOS 

Responsável: Camila Infantosi Vannucchi (Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar aos médicos veterinários in-

teressados aprendizagem ou treinamento nas biotec-

nologias da reprodução em pequenos animais. Tais 

práticas serão oferecidas de acordo com a rotina dos 

laboratórios e os projetos de pós-graduação em anda-

mento e do Serviço de Inseminação Artificial do HO-

VET, podendo ou não ocorrer em determinados meses 

do ano. Vale ressaltar que determinados procedimen-

tos em âmbito da pesquisa ou extensão à comunidade 

deverão ser observados pelos médicos veterinários 

solicitantes.

Disciplina: Perinatologia e Reprodução de Cães e Gatos.

Público-alvo: médicos veterinários. 

Período de realização: 1/4/14 a 20/12/15 

Carga horária: 160h 

Vagas: 24 

Inscrição: 1/4/14 a 30/10/15 
Contato: Roberta Viana – Secretaria VRA 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante 
PERINATOLOGIA E REPRODUÇÃO DE CÃES E 
GATOS 

Responsável: Camila Infantosi Vannucchi (Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar aos médicos veterinários in-

teressados aprendizagem ou treinamento nas biotec-

nologias da reprodução em pequenos animais. Tais 

práticas serão oferecidas de acordo com a rotina dos 

laboratórios e os projetos de pós-graduação em anda-

mento e do Serviço de Inseminação Artificial do HO-

VET, podendo ou não ocorrer em determinados meses 

do ano. Vale ressaltar que determinados procedimen-

tos em âmbito da pesquisa ou extensão à comunidade 

deverão ser observados pelos médicos veterinários 

solicitantes.

Disciplina: Perinatologia e Reprodução de Cães e Gatos.

Público-alvo: médicos veterinários. 

Período de realização: 1/4/14 a 20/12/15 

Carga horária: 480h 
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Vagas: 24 

Inscrição: 1/4/14 a 30/10/15 
Contato: Roberta Viana – Secretaria VRA 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante 
PERINATOLOGIA E REPRODUÇÃO DE CÃES E 
GATOS 

Responsável: Camila Infantosi Vannucchi (Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar aos médicos veterinários in-

teressados aprendizagem ou treinamento nas biotec-

nologias da reprodução em pequenos animais. Tais 

práticas serão oferecidas de acordo com a rotina dos 

laboratórios e os projetos de pós-graduação em anda-

mento e do Serviço de Inseminação Artificial do HO-

VET, podendo ou não ocorrer em determinados meses 

do ano. Vale ressaltar que determinados procedimen-

tos em âmbito da pesquisa ou extensão à comunidade 

deverão ser observados pelos médicos veterinários 

solicitantes.

Disciplina: Perinatologia e Reprodução de Cães e Gatos.

Público-alvo: médicos veterinários. 

Período de realização: 1/4/14 a 20/12/15 

Carga horária: 960h 

Vagas: 24 

Inscrição: 1/4/14 a 30/10/15 
Contato: Roberta Viana – Secretaria VRA 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante
PESQUISA EM QUALIDADE DO LEITE E DE 
DERIVADOS LÁCTEOS

Responsável: Marcos Veiga dos Santos (Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar aos profissionais recém-forma-

dos a oportunidade de aprimoramento e desenvolvi-

mento profissional nas áreas de Qualidade do Leite e 

de Derivados Lácteos.

Disciplina: Pesquisa em Qualidade do Leite e de De-

rivados Lácteos.

Público-alvo: médicos veterinários, zootecnistas, agrô-

nomos e biólogos.

Período de realização: 2/1 a 20/12 

Carga horária: 490h 
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Vagas: 5 

Inscrição: 2/1 a 20/12 

Contato: Alessandra ou Fábia 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante 
PRODUÇÃO DE BOVINOS DE LEITE 

Responsável: Francisco Palma Rennó (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar aos acadêmicos atividades 

praticas junto aos animais.

Disciplina: Produção de Bovinos de Leite.

Público-alvo: profissionais das áreas de Medicina Vete-

rinária, Zootecnia e Agronomia.

Período de realização: 2/1 a 31/12 

Carga horária: 490h 

Vagas: 5 

Inscrição: 2/1 a 20/12 

Contato: Alessandra ou Fábia 

Situação: solicitada 

Prática Profissionalizante 
PRODUÇÃO DE SUÍNOS 

Responsáveis: Anibal de Sant Anna Moretti (Coorde-

nador) e André Furugen Cesar de Andrade (Vice-Co-

ordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar aos recém formados a opor-

tunidade de explorar de forma mais aprofundada as 

atividades práticas de rotina junto aos animais.

Disciplina: Produção de Suínos.

Público-alvo: médicos veterinários e zootecnistas. 

Período de realização: 2/1 a 20/12 

Carga horária: 490h 

Vagas: 5 

Inscrição: 2/1 a 20/12 

Contato: Alessandra ou Fábia 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante 
PRODUÇÃO INTENSIVA DE GADO DE 
CORTE 

Responsável: Luis Felipe Prada e Silva (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: apresentar aos alunos os fundamentos 
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técnicos da criação intensiva de bovinos de corte, in-

cluindo manejo de pastagens, suplementação no perí-

odo seco e alimentação em confinamento; juntamente 

com uma análise da conjuntura do mercado de produ-

ção de carne bovina de modo a capacitá-los a analisar 

a atividade de criação de bovinos de corte visando à 

obtenção de maior conhecimento da cadeia produtiva 

e produtividade do sistema.

Disciplina: Produção Intensiva de Gado de Corte.

Público-alvo: médicos veterinários, zootecnistas e 

Agronomia.

Período de realização: 2/1 a 20/12

Carga horária: 490h 

Vagas: 5 

Inscrição: 2/1 a 20/12 

Contato: Alessandra ou Fábia 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante 
TÉCNICAS IMUNOLÓGICAS APLICADAS À 
MORFOFISIOLOGIA – SETOR DE ANATOMIA

Responsável: José Roberto Kfoury Junior (Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: conhecimento e programa de atualização 

de novas imunológicas aplicadas ao estudo da mor-

fologia.

Disciplinas: – Introdução à Anatomia Veterinária; – Par-

ticipação nas atividades do laboratório, incluindo es-

tudos dirigidos.

Público-alvo: graduados em Medicina Veterinária.

Período de realização: 2/3 a 18/12 

Carga horária: 160h 

Vagas: 20 

Inscrição: 5/1 a 14/11 

Contato: Jaqueline Martins de Santana 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante 
ZOOTERAPIA, ÉTICA E BEM-ESTAR ANIMAL

Responsável: Maria de Fatima Martins (Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar aos acadêmicos, atividades 

práticas junto aos animais. Oferecer aos especialis-

tas que atuam nas áreas de Saúde Humana e Ani-

mal, fazendo uso de animais como co-terapeutas e 
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co-educadores nos processos terapêuticos e educa-

cionais.

Disciplina: Zooterapia.

Público-alvo: médicos veterinários, zootecnistas, agrô-

nomos, fisioterapeutas, psicólogos, biólogos, terapeu-

tas ocupacionais, pedagogos.

Período de realização: 2/1 a 20/12 

Carga horária: 490h 

Vagas: 5 

Inscrição: 2/1 a 20/12 

Contato: Alessandra ou Fábia 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
ASPECTOS DA PRODUÇÃO E BIOTECNOLOGIAS 
RELACIONADAS À REPRODUÇÃO DE SUÍNOS

Responsável: André Furugen Cesar de Andrade (Coor-

denador) 

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar ao aluno treinamento teórico e 

prático na área de Reprodução de Suínos.

Disciplina: Reprodução de Suínos.

Público-alvo: estudantes de graduação, pós-gradua-

ção e formados em Medicina Veterinária.

Período de realização: 7/1 a 20/12 

Carga horária: 160h 

Vagas: 12 

Inscrição: 1/11/14 a 20/11/15 

Contato: Clayton Domingues Costa 

Situação: homologada

Programa de Atualização 
DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS 
DOMÉSTICOS 

Responsáveis: Marcelo Bahia Labruna (Coordenador) 

e Solange Maria Gennari (Vice-Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: programa de atualização e desenvolvimen-

to de conhecimentos relativos à área de doenças pa-

rasitárias.

Disciplina: Laboratório de Doenças Parasitárias.

Público-alvo: graduandos e graduados em Medicina 

Veterinária e áreas afins. 

Período de realização: 13/4/15 a 10/12/17 

Carga horária: 100h 
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Vagas: 12 

Inscrição: 1/4/15 a 10/10/15 
Contato: Secretaria Geral – VPS 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
FARMACOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA DA 
REPRODUÇÃO DE GRANDES ANIMAIS

Responsável: Ed Hoffmann Madureira (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar treinamento teórico e prático 

na área de Reprodução de Grandes Animais.

Disciplina: Biotecnologia da Reprodução.

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

médicos veterinários.

Período de realização: 7/1 a 20/12 

Carga horária: 160h 

Vagas: 12 

Inscrição: 1/12/14 a 1/11/15 
Contato: Clayton Domingues Costa 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
LABORATÓRIO DE HIGIENE ALIMENTAR – I 

Responsável: Simone de Carvalho Balian (Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: programa de atualização e desenvolvimento 

de conhecimentos relativos à segurança dos alimentos.

Disciplina: Programa de Atualização em Higiene Ali-

mentar – 281.

Público-alvo: graduandos e graduados em Medicina 

Veterinária e áreas afins.

Período de realização: 6/4/15 a 11/12/17 

Carga horária: 120h 

Vagas: 12 

Inscrição: 6/4 a 23/11 

Contato: Secretaria Geral – VPS 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
PESQUISA E EXTENSÃO DA ÁREA DE BEM-ESTAR 
ANIMAL 

Responsável: Adroaldo José Zanella (Coordenador) 
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Forma: presencial 

Objetivos: formar um setor de ensino e aprendizagem 

em pesquisas de bem-estar, saúde e sustentabilidade 

a fim de ter uma troca de experiência entre estudantes 

e pesquisadores não só da Universidade de São Paulo, 

mas de todo o mundo. Criar e propor novas e melhores 

estratégias para exposição das atividades relacionadas 

ao bem-estar animal e suas pesquisas como criação de 

aplicativos, novas descobertas, concursos, eventos e 

etc. Gerar contato com pessoas de diferentes institui-

ções afim de possibilitar a formação de novas parcerias 

para pesquisa e verbas.

Disciplina: Avaliação Científica de Bem-Estar Animal.

Público-alvo: graduandos, pós-graduandos e gradu-

ados da área de Medicina Veterinária, Zootecnia e 

Biologia.

Período de realização: 5/1/15 a 10/1/17 

Carga horária: 372h 

Vagas: 8 

Inscrição: 1/12/14 a 30/9/16 
Contato: Adroaldo José Zanella 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
UTILIZAÇÃO DE REDES COMPLEXAS EM 
EPIDEMIOLOGIA 

Responsáveis: José Henrique de Hildebrand e Grisi 

Filho (Coordenador) e Fernando Ferreira (Vice-Coor-

denador)

Forma: presencial 

Objetivo: capacitar o interessado a analisar redes com-

plexas, com ênfase em Epidemiologia Veterinária.

Disciplina: Utilização de Redes Complexas em Epide-

miologia.

Público-alvo: graduandos e graduados em Medicina 

Veterinária e áreas afins. 

Período de realização: 10/3/15 a 18/12/17 

Carga horária: 160h 

Vagas: 12 

Inscrição: 10/3/15 a 10/11/17 

Contato: Secretaria Geral – VPS 

Situação: solicitada 
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FACULDADE DE ODONTOLOGIA

CURSOS   

Difusão 
ENXERTO ÓSSEO ALVEOLAR NO PROCESSO 
REABILITADOR DO PACIENTE COM FISSURA 
LÁBIOPALATINA – PARTE 1

Responsáveis: Marcia Andre (Coordenadora) e Reinal-

do Brito e Dias (Vice-Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: difundir a inclusão do enxerto ósseo alveolar 

no protocolo da reabilitação das FLP. 

Disciplina: Enxerto Ósseo Alveolar no Processo Reabi-

litador do Paciente com Fissura LábioPalatina.

Público-alvo: profissionais da área da saúde.

Período de realização: 11/8 a 4/12 

Carga horária: 60h 

Vagas: 30 

Inscrição: 15/6 a 7/8 

Contato: Belira ou Ana Lúcia 

Situação: solicitada 

Difusão 
OTIMIZAÇÃO DE FASES LABORATORIAIS 
NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE 
BUCOMAXILOFACIAL 

Responsáveis: Reinaldo Brito e Dias (Coordenador) e 

Neide Pena Coto (Vice-Coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivo: oferecer aos profissionais envolvidos conhe-

cimento necessário para a perfeita execução dos pas-

sos laboratoriais para confecção das mais variadas pró-

teses, dispositivos e aparelhos pertinentes à prótese 

bucomaxilofacial otimizando o processo de confecção 

das mesmas.

Disciplina: Otimização de Fases Laboratoriais na Con-

fecção de Prótese Bucomaxilofacial.

Público-alvo: técnicos em prótese dental.

Período de realização: 11/8 a 4/12 

Carga horária: 60h 

Vagas: 10 

Inscrição: 15/6 a 7/8 
Contato: Édison 

Situação: solicitada
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Especialização 
SAÚDE COLETIVA E DA FAMÍLIA 

Responsáveis: Antônio Carlos Frias (Coordenador) e 

José Benedito Dias Lemos (Vice-Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: desenvolver a compreensão dos conceitos 

fundamentais de Odontologia em saúde coletiva e 

proporcionar o raciocínio epidemiológico necessário 

para a atuação na área de saúde bucal coletiva. Ca-

pacitar os cirurgiões-dentistas para práticas relativas 

ao planejamento, organização, gerenciamento, exe-

cução e avaliação de ações e serviços de saúde bucal 

dirigidos a grupos populacionais. Promover a forma-

ção de profissionais conscientes de seu papel social e 

científico no resgate integral da saúde da população e 

capazes de desenvolver uma prática de saúde bucal in-

serida nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).

Disciplinas: – Administração, Planejamento e Geren-

ciamento em Saúde; – Análise Institucional; – Bioesta-

tística, Epidemiologia Geral e Informática; – Bioética; 

– Educação em Saúde Bucal; – Emergência Médica em 

Odontologia; – Epidemiologia em Saúde Bucal; – Ética 

e Legislação Odontológica; – Metodologia Científica; 

– Pesquisa em Saúde Bucal Coletiva; – Políticas Públi-

cas em Saúde; – Programas de Saúde Bucal, Recursos 

Humanos, Sistemas de Trabalho e  de Atendimento, 

PSF; – Saúde e Sociedade; – Vigilância em Saúde, Epi-

demiologia e Sanitária.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas da rede pública ou 

privada dos serviços de saúde.

Período de realização: 28/8/15 a 14/1/17 

Carga horária: 648h 

Vagas: 30 

Inscrição: 1/8/15 a 25/8/15 
Contato: Vera Lucia dos Santos Cordeiro Almeida

Situação: solicitada 

ATIVIDADES   

Prática Profissionalizante 
PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 
À SAÚDE BUCAL – LASERTERAPIA 

Responsável: Carlos de Paula Eduardo (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: transmitir os conhecimentos teóricos e as 
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aplicações clínicas do laser de baixa e alta potência e 

dos LEDs nas diversas especialidades da Odontolo-

gia. Enfocar o caráter multidisciplinar dessa tecnolo-

gia com a apresentação de casos clínicos, pesquisas 

recentes, demonstração prática-laboratorial e atendi-

mento a pacientes. Qualificar e capacitar o cirurgião-

-dentista para o uso de forma segura e eficaz desta 

nova tecnologia.

Disciplinas: – Lasers de Alta e Baixa Potência na Odon-

tologia – Módulo I; – Lasers de Alta e Baixa Potência na 

Odontologia – Módulo II.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas graduados.

Período de realização: 19/8 a 24/10 

Carga horária: 60h 

Vagas: 45 

Inscrição: 16/3 a 16/7 

Contato: Secretaria do LELO 

Situação: solicitada 

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

Responsável: Marcia Turolla Wanderley (Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: o conhecimento em relação ao trauma em 

dentes decíduos ainda é baseado em experiências 

clínicas e de trabalhos de pesquisa relacionados com 

trauma em dentes permanentes, existindo poucos 

estudos científicos para a área específica de dentes 

decíduos. Além disso, podemos ter alterações no ger-

me do permanente que está se formando durante o 

trauma no dente decíduo. Portanto, há necessidade 

de maiores conhecimentos e pesquisas na área de 

traumatismos em dentes decíduos e suas repercus-

sões, propiciando a criação de um grupo de estudos e 

atendimento de referência, com capacitação de profis-

sionais e desenvolvimento de pesquisas.

Disciplina: Traumatismo em Dentes Decíduos 2015.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas. 

Período de realização: 4/8 a 3/12 

Carga horária: 68h 

Vagas: 24 

Inscrição: 22/6 a 6/8 

Contato: Secretaria da Disciplina de Odontopediatria, 
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com Júlio.

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
CIÊNCIAS SOCIAIS EM SAÚDE – DIDÁTICO 

Responsáveis: Maria Ercilia de Araujo (Coordenadora) 

e Celso Zilbovicius (Vice-Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: aproximar o participante das categorias de 

análise das Ciências Sociais num enfoque que leve à 

compreensão dos processos de saúde e doença como 

processos sociais: compreender a articulação entre o 

social e a prática dos dentistas e demais práticas de 

saúde; estimular atitudes de cooperação e ajuda recí-

proca, despertando ao mesmo tempo a sensibilidade 

para os problemas sociais.

Disciplina: Ciências Sociais em Saúde.

Público-alvo: já ter sido aprovado na modalidade ou-

vinte e/ou possuir conhecimento comprovado na área 

de Ciências Sociais em Saúde.

Período de realização: 30/7 a 12/11 

Carga horária: 120h 

Vagas: 4 

Inscrição: 1/7 a 27/7 

Contato: Secretaria do Departamento de Odontologia 

Social 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
CIRURGIA BUCO DENTO ALVEOLAR 

Responsáveis: Maria da Graça Naclerio Homem (Co-

ordenadora) e Maria Cristina Zindel Deboni (Vice-Co-

ordenadora)

Forma: presencial 

Objetivos: a disciplina de Cirurgia Odontológica e Bu-

comaxilofacial do Departamento de Cirurgia, Prótese 

e Traumatologia Maxilofaciais da Faculdade de Odon-

tologia da Universidade de São Paulo, se propõe à for-

mação profissional em âmbito ambulatorial. Os conhe-

cimentos cognoscitivos e psicomotores da terapêutica 

cirúrgica-odontológica elencados no conteúdo do cur-

so são premissas, na formação do cirurgião-dentista 

nesta especialidade e pretende propiciar-lhe aplicar 

os conhecimentos inerentes a esses temas através de 

inúmeras participações em atividades práticas, nos 
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ambulatórios da disciplina.

Disciplina: Cirurgia.

Público-alvo: graduados em Odontologia.

Período de realização: 13/8 a 3/12 

Carga horária: 270h 

Vagas: 30 

Inscrição: 15/6 a 7/8 

Contato: Roseli 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
DIDÁTICA EM DENTÍSTICA CLÍNICA DIRETA 

Responsável: Maria Aparecida Alves de Cerqueira Luz 

(Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: visa ao aperfeiçoamento didático para o 

desenvolvimento de atividades docentes e desenvol-

vimento de pesquisas junto à disciplina de Dentística 

Clínica Direta.

Disciplina: Dentística Clínica Direta.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas ou graduados em 

áreas afins. 

Período de realização: 19/8 a 26/11 

Carga horária: 120h 

Vagas: 10 

Inscrição: 1/7 a 24/7 
Contato: Secretaria do Departamento de Dentística 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
DIDÁTICA EM DENTÍSTICA CLÍNICA 
INDIRETA 

Responsável: Antonio Alberto de Cara (Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: visa ao aperfeiçoamento didático para o 

desenvolvimento de atividades docentes e desenvol-

vimento de pesquisas junto à disciplina de Dentística 

Clínica Indireta.

Disciplina: Dentística Clínica Indireta.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas e graduados em áre-

as afins. 

Período de realização: 28/7 a 15/12 

Carga horária: 120h 

Vagas: 10 

Inscrição: 1/7 a 24/7 
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Contato: Secretaria do Departamento de Dentística 

Situação: solicitada

 

Programa de Atualização 
DIDÁTICA EM DENTÍSTICA OPERATÓRIA 
DIRETA 

Responsável: Miriam Lacalle Turbino (Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: visa ao aperfeiçoamento didático para o 

desenvolvimento de atividades docentes e desenvol-

vimento de pesquisas junto à disciplina de Dentística 

Operatória Direta.

Disciplina: Dentística Operatória Direta.

Público-alvo: cirurgiões-dentístas e graduados em áre-

as afins. 

Período de realização: 29/7 a 18/11 

Carga horária: 120h 

Vagas: 10 

Inscrição: 1/7 a 24/7 

Contato: Secretaria do Departamento de Dentística 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
DIDÁTICA EM PRÓTESE REMOVÍVEL 

Responsáveis: Roberto Chaib Stegun (Coordenador) e 

Newton Sesma (Vice-Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar ao aluno um aprofundamento 

do suporte científico e treinamento prático no trata-

mento do paciente edentado por meio de prótese 

removível, e engajá-lo a um projeto de pesquisa no 

Departamento de Prótese.

Disciplina: Prótese Removível I.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas. 

Período de realização: 12/8/15 a 12/8/16 

Carga horária: 240h 

Vagas: 40 

Inscrição: 1/7/15 a 11/8/15 

Contato: Márcia 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
DIDÁTICA EM PRÓTESE TOTAL

Responsáveis: Atlas Edson Moleros Nakamae 

(Coordenador) e Maria Cecilia Miluzzi Yamada 
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(Vice-Coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar ao aluno uma formação huma-

nística, pensamento crítico e conhecimento técnico 

científico através da participação da dinâmica da disci-

plina nos seus níveis: graduação, pesquisa e extensão.

Disciplina: Prótese Total.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas. 

Período de realização: 3/8/15 a 30/6/16 

Carga horária: 240h 

Vagas: 12 

Inscrição: 1/7/15 a 31/7/15 
Contato: Coraci 

Situação: homologada

Programa de Atualização 
DIDÁTICO EM PRÓTESE BUCOMAXILOFACIAL II

Responsáveis: Reinaldo Brito e Dias (Coordenador) e 

Neide Pena Coto (Vice-Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: situar a disciplina como integrante do papel 

formador do clínico geral pela Faculdade de Odonto-

logia. Tomar contato com aparelhos, próteses e dispo-

sitivos empregados para a reabilitação dos pacientes 

portadores de malformações, mutilações ou distúrbios 

de desenvolvimento.

Disciplina: Prótese Bucomaxilofacial.

Público-alvo: graduados em Odontologia.

Período de realização: 11/8/15 a 29/6/16 

Carga horária: 360h 

Vagas: 30 

Inscrição: 15/6/15 a 7/8/15 

Contato: Belira ou Ana Lúcia 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
GESTÃO E PLANEJAMENTO EM ODONTOLOGIA 
– DIDÁTICO 

Responsável: Edgard Michel Crosato (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: apresentar, discutir e desenvolver os temas 

relevantes sobre a gestão e planejamento em Odon-

tologia.

Disciplina: Gestão e Planejamento em Odontologia.

Público-alvo: graduados em Odontologia.
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Período de realização: 28/7 a 25/11 

Carga horária: 90h 

Vagas: 2 

Inscrição: 1/7 a 27/7 

Contato: Secretaria do Departamento de Odontologia 

Social 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
INVESTIGAÇÃO EM PRÓTESE 
BUCOMAXILOFACIAL

Responsáveis: Reinaldo Brito e Dias (Coordenador) e 

Marcia Andre (Vice-Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: situar a disciplina como integrante do papel 

formador do clínico geral pela Faculdade de Odonto-

logia. Tomar contato com aparelhos, próteses e dispo-

sitivos empregados para a reabilitação dos pacientes 

portadores de malformações, mutilações ou distúrbios 

de desenvolvimento.

Disciplina: Prótese Bucomaxilofacial.

Público-alvo: graduados em Odontologia.

Período de realização: 11/8/15 a 29/6/16 

Carga horária: 360h 

Vagas: 30 

Inscrição: 15/6/15 a 7/8/15 
Contato: Belira ou Ana Lúcia 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
METODOLOGIA CIENTÍFICA – DIDÁTICO 

Responsáveis: Maria Gabriela Haye Biazevic (Coordena-

dora) e Edgard Michel Crosato (Vice-Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: preocupa-se em se aprofundar na lógica do 

método científico. Para tanto se utiliza dinâmicas pe-

dagógicas que possibilitam aos alunos vivenciarem as 

diferentes fases de uma pesquisa desde a pesquisa bi-

bliográfica, passando por um experimento clínico, in-

terpretado por meio do método estatístico, chegando-

-se à redação e apresentação de um trabalho.

Disciplina: Metodologia Científica.

Público-alvo: indivíduos com interesses em reciclar 

seus conhecimentos na elaboração de projetos de 

pesquisa.
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Período de realização: 31/7 a 18/12 

Carga horária: 120h 

Vagas: 2 

Inscrição: 1/7 a 27/7 

Contato: Secretaria do Departamento de Odontologia 

Social 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
OUVINTE EM PRÓTESE BUCOMAXILOFACIAL

Responsáveis: Reinaldo Brito e Dias (Coordenador) e 

Cleusa Aparecida Campanini Geraldini (Vice-Coorde-

nadora)

Forma: presencial 

Objetivo: situar a disciplina como integrante do papel 

formador do clínico geral pela Faculdade de Odonto-

logia. Tomar contato com aparelhos, próteses e dispo-

sitivos empregados para a reabilitação dos pacientes 

portadores de malformações, mutilações ou distúrbios 

de desenvolvimento.

Disciplina: Prótese Bucomaxilofacial.

Público-alvo: graduados em Odontologia.

Período de realização: 11/8 a 4/12 

Carga horária: 180h 

Vagas: 20 

Inscrição: 15/6 a 7/8 

Contato: Belira ou Ana Lúcia 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
OUVINTE EM TRAUMATOLOGIA MAXILOFACIAL

Responsáveis: Joao Gualberto de Cerqueira Luz (Coor-

denador) e Oswaldo Crivello Junior (Vice-Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: desenvolver o programa de atualização dos 

profissionais de educação continuada em Odontologia.

Disciplina: Traumatologia.

Público-alvo: graduados em Odontologia.

Período de realização: 11/8 a 4/12 

Carga horária: 180h 

Vagas: 12 

Inscrição: 15/6 a 7/8 

Contato: Edison 

Situação: solicitada 
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Programa de Atualização 
PRÁTICAS EM PRÓTESE REMOVÍVEL

Responsáveis: Roberto Chaib Stegun (Coordenador) e 

Dalva Cruz Lagana (Vice-Coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar ao aluno uma revisão do co-

nhecimento científico e treinamento prático para 

diagnosticar, planejar e tratar o paciente parcialmente 

edentado por meio de prótese removível.

Disciplina: Prótese Removível I.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas. 

Período de realização: 12/8/15 a 12/8/16 

Carga horária: 240h 

Vagas: 10 

Inscrição: 1/7/15 a 11/8/15 
Contato: Márcia 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
PRÁTICO CLÍNICO NA CLÍNICA DE ORTODONTIA 
LINGUAL 

Responsável: Lylian Kazumi Kanashiro (Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: permitir ao cirurgião dentista que entre em 

contato com o tratamento ortodôntico por meio da 

técnica de Ortodontia Lingual.

Disciplina: Modelos de Pesquisa Clínica em Ortodontia.

Público-alvo: cirugiões-dentistas. 

Período de realização: 4/8/15 a 5/7/16 

Carga horária: 176h 

Vagas: 5 

Inscrição: 20/7/15 a 24/7/15 
Contato: Viviane 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO  PRÁTICO – 
PRÓTESE BUCOMAXILOFACIAL

Responsáveis: Reinaldo Brito e Dias (Coordenador) e 

Neide Pena Coto (Vice-Coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivo: situar a disciplina como integrante do papel 

formador do clínico geral pela Faculdade de Odon-

tologia.

Disciplina: Prótese Bucomaxilofacial.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas. 
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Período de realização: 11/8 a 4/12 

Carga horária: 180h 

Vagas: 30 

Inscrição: 15/6 a 7/8 

Contato: Belira ou Ana Lúcia 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
PRÓTESE FIXA DIDÁTICA BÁSICO

Responsável: Ivo Contin (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: integrar seus participantes nas atividades di-

dáticas da disciplina e formar professores na clínica, la-

boratório e aulas teóricas. A atividade dos participantes 

complementa o ensino dos alunos de graduação, auxi-

liando-os em suas tarefas, clínicas laboratoriais, prepa-

ro de seminários e apresentação de casos clínicos.

Disciplina: Prótese Fixa I.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas. 

Período de realização: 12/8/15 a 12/8/16 

Carga horária: 140h 

Vagas: 70 

Inscrição: 1/7/15 a 11/8/15 

Contato: Márcia 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO PRÁTICO-
-CLÍNICO NA CLÍNICA DE PESQUISA EM 
ORTODONTIA CORRETIVA – TRATAMENTO 
ORTODÔNTICO EM PACIENTES ADULTOS COM 
AUXÍLIO DE ANCORAGEM ABSOLUTA

Responsável: Jorge Abrão (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: habilitar o aluno na aplicação clínica das 

técnicas ortodônticas com vistas ao tratamento de pa-

cientes adultos com auxílio de ancoragem absoluta.

Disciplinas: – Pesquisa Clínica em Ortodontia Corre-

tiva; – Tratamento Ortodôntico em Pacientes Adultos 

com Auxílio de Ancoragem Absoluta.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas. 

Período de realização: 7/8/15 a 3/7/16 

Carga horária: 88h 

Vagas: 15 

Inscrição: 20/7/15 a 24/7/15 
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Contato: Viviane 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
PRÓTESE FIXA TIPO DIDÁTICO AVANÇADO

Responsáveis: Ivo Contin (Coordenador) e Tomie 

Toyota de Campos (Vice-Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: aperfeiçoamento nas atividades didáticas da 

disciplina, dando prosseguimento à educação continu-

ada sob o ponto de vista pedagógico e científico.

Disciplina: Prótese Fixa I.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas; pós-graduandos mes-

tres e/ ou doutores. Ter cursado o curso Didático Básico.

Período de realização: 12/8/15 a 12/8/16 

Carga horária: 150h 

Vagas: 30 

Inscrição: 1/7/15 a 11/8/15 
Contato: Márcia 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
PRÓTESE FIXA TIPO PRÁTICO EM “DTM” 

Responsável: Ivo Contin (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: integrar seus participantes nas atividades 

didáticas da disciplina em formar professores na clíni-

ca, laboratório e aulas teóricas. A atividade dos par-

ticipantes complementa o ensino dos alunos de gra-

duação, auxiliando-os em suas tarefas teóricas, clínicas 

laboratoriais, preparo de seminários e apresentações 

de casos clínicos.

Disciplina: Prótese Fixa I.

Público-alvo: profissionais de nível superior.

Período de realização: 12/8/15 a 12/8/16 

Carga horária: 150h 

Vagas: 10 

Inscrição: 1/7/15 a 11/8/15 

Contato: Márcia 

Situação: solicitada

 

Programa de Atualização 
PRÓTESE FIXA TIPO LABORATORIAL E 
CLÍNICA 

Responsável: Ivo Contin (Coordenador) 
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Forma: presencial 

Objetivo: reciclagem teórica e prática laboratorial e 

clínica em Prótese Fixa.

Disciplina: Prótese Fixa I.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas. 

Período de realização: 12/8/15 a 12/8/16 

Carga horária: 270h 

Vagas: 10 

Inscrição: 1/7/15 a 12/8/15 
Contato: Márcia 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
VIVÊNCIA NO PROGRAMA ENVELHECER 
SORRINDO – DIDÁTICO AVANÇADO 

Responsáveis: Maria Luiza Moreira Arantes Frigerio 

(Coordenadora) e Roberto Chaib Stegun (Vice-Coor-

denador)

Forma: presencial 

Objetivo: oferecer ao aluno a possibilidade de propor 

soluções diante do processo de envelhecimento, que 

transcende os limites da Odontologia.

Disciplina: Vivência no Programa Envelhecer Sorrindo 

– Didático Avançado.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas. 

Período de realização: 12/8/15 a 12/8/16 

Carga horária: 150h 

Vagas: 30 

Inscrição: 1/7/15 a 11/8/15 

Contato: Coraci 

Situação: solicitada 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

CURSO   

Especialização 
DISFAGIA INFANTIL 

Responsáveis: Suelly Cecilia Olivan Limongi (Coor-

denadora) e Edna Maria de Albuquerque Diniz (Vice-

-Coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivo: formar profissionais qualificados para ava-

liação, intervenção e reabilitação fonoaudiológica em 
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disfagia infantil, por meio de aulas teóricas, seminários 

e prática clínica supervisionada nas Unidades de Tera-

pia Intensiva Neonatal e Pediátrica, Berçário, Ambula-

tório e Enfermaria Pediátrica do Hospital Universitário 

da USP. Desenvolver atividades de pesquisa no Hospi-

tal Universitário da USP.

Disciplinas: – Abordagem Multidisciplinar em Disfa-

gia Infantil; – Atendimento Ambulatorial em Disfagia 

Infantil; – Fonoaudiologia em Enfermaria Pediátrica; – 

Fonoaudiologia em Terapia Intensiva Pediátrica; – Fo-

noaudiologia Neonatal.

Público-alvo: fonoaudiólogos. 

Período de realização: 29/2/16 a 3/3/17 

Carga horária: 1160h 

Vagas: 4 

Inscrição: 15/10/15 a 28/11/15 

Contato: Maria Akie 

Situação: solicitada 

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS

CURSO   

Difusão 
A ARQUEOLOGIA DAS PRÁTICAS 
FUNERÁRIAS 

Responsável: Walter Alves Neves (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: oferecer noções básicas sobre o campo da 

Arqueologia das Práticas Mortuárias. O curso estará 

estruturado em torno de dois eixos centrais. O primei-

ro refere-se a métodos de exumação e documentação 

de sepultamentos humanos em contexto arqueológi-

co. O segundo refere-se às possibilidades e limitações 

interpretativas que diferentes escolas teóricas ofere-

cem para a o estudo da paisagem mortuária de uma 

região específica.

Disciplina: Arqueologia das Práticas Mortuárias.

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

-graduação, profissionais da área de Arqueologia ou 

qualquer pessoa interessada no tema.

Período de realização: 8/7 a 12/9 

Carga horária: 25h 

Vagas: 60 
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Inscrição: 4/5 a 1/7 

Contato: André Strauss 

Situação: solicitada 

INSTITUTO DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS

CURSOS   

Difusão 
CAPACITAÇÃO EM NEGOCIAÇÕES 
INTERNACIONAIS 

Responsáveis: Amâncio Jorge Silva Nunes de Oliveira 

(Coordenador) e Janina Onuki (Vice-Coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivo: fornecer capacitação técnica e treinamento 

específico para profissionais e estudantes que desen-

volvam atividades relacionadas às negociações inter-

nacionais em pesquisa e assessoria especializadas, 

tanto em empresas privadas como em agências gover-

namentais.

Disciplina: Capacitação em Negociações Internacionais.

Público-alvo: profissionais do setor privado e governa-

mental com atuação na área internacional (Comércio 

Exterior, Administração, Direito Internacional, Relações 

institucionais e Diplomacia Corporativa). Estudantes 

de graduação e pós-graduação com interesse na área 

internacional.

Período de realização: 20/7 a 21/7 

Carga horária: 16h 

Vagas: 60 

Inscrição: 2/5 a 19/7 

Contato: pelo e-mail caeni.iri@usp.br 

Situação: solicitada

 

Difusão 
CURSO AVANÇADO EM NEGOCIAÇÕES 
INTERNACIONAIS 

Responsáveis: Amâncio Jorge Silva Nunes de Oliveira 

(Coordenador) e Janina Onuki (Vice-Coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivo: fornecer capacitação técnica e treinamento 

específico para pesquisadores, profissionais e estu-

dantes que desenvolvam atividades relacionadas às 
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negociações internacionais. O curso é intensivo em 

práticas e simulações multilaterais.

Disciplina: Curso Avançado em Negociações Inter-

nacionais.

Público-alvo: estudantes de graduação e pós-graduação 

com interesse em pesquisas na área internacional. Gesto-

res públicos, executivos e administradores de empresas.

Período de realização: 22/7 a 23/7 

Carga horária: 16h 

Vagas: 60 

Inscrição: 15/6 a 17/7 

Contato: Centro de Estudos das Negociações Interna-

cionais (CAENI-USP) 

Situação: solicitada 

INSTITUTO OCEANOGRÁFICO

CURSO   

Difusão 
NOÇÕES SOBRE OCEANOGRAFIA 

Responsáveis: Joseph Harari (Coordenador) e Elisabete 

de Santis Braga da Graca Saraiva (Vice-Coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivo: divulgação da Oceanografia, de seus estu-

dos e das técnicas utilizadas. São abordados aspectos 

referentes: a correntes oceânicas; à poluição no mar; 

às características do fundo marinho; à coleta de dados 

oceanográficos etc.

Disciplina: Noções sobre Oceanografia.

Público-alvo: alunos do ensino médio, mas aberto à 

comunidade em geral.

Período de realização: 13/9 a 6/12 

Carga horária: 24h 

Vagas: 250 

Inscrição: 17/8 a 31/8 

Contato: Maria de Lourdes Bastianello Junior 

Situação: homologada
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ESCOLA DE ENFERMAGEM

CURSO

Programa de Atualização 
TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

Responsáveis: Claudia Prado (Coordenadora) e Maria 

Madalena Januário Leite (Vice-Coordenadora) 

Forma: a distância 

Objetivo: capacitar profissionais para o uso de tecno-

logias digitais de informação e comunicação como re-

cursos pedagógicos na educação.

Disciplina: Tecnologias Digitais de Informação e Co-

municação na Educação.

Público-alvo: pesquisadores, educadores, docentes e 

responsáveis de cursos técnicos, de graduação, espe-

cialização e extensão, profissionais de educação conti-

nuada e corporativa e aqueles que desejam investir na 

formação continuada.

Período de realização: 1/9 a 30/11 

Carga horária: 90h 

Vagas: 50 

Inscrição: 1/7 a 29/8 

Contato: Ricardo Góes 

Situação: solicitada 

FACULDADE DE MEDICINA

CURSO   

Especialização 
PSICOTERAPIA DINÂMICA BREVE 

Responsáveis: Francisco Lotufo Neto (Coordenador) e 

Zacaria Borge Ali Ramadam (Vice-Coordenador) 
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Forma: presencial 

Objetivo: capacitar profissionais de saúde mental, mé-

dicos e psicólogos, a realizarem Psicoterapia Dinâmica 

Breve, tanto no âmbito institucional como no privado.

Disciplinas: – Atendimento a Pacientes I; – Atendi-

mento a Pacientes II; – Atendimento a Pacientes III; 

– Avaliação dos Pacientes Atendidos em Psicoterapia 

Dinâmica Breve; – Avaliação e Pesquisa em PDB; – 

Conceitos Psicodinâmicos I; – Entrevistas de Triagem 

I; – Entrevistas de Triagem II; – Psicopatologia I; – Psi-

copatologia III; – Psicoterapia Dinâmica Breve; – Su-

pervisão dos Casos Clínicos I; – Supervisão dos Casos 

Clínicos II; – Supervisão dos Casos Clínicos III; – Teoria 

da Técnica; – Término em Psicoterapia Dinâmica Breve.

Público-alvo: médicos e psicólogos com o competen-

te Registro no Conselho de Classe.

Período de realização: 10/8/15 a 12/6/17 

Carga horária: 540h 

Vagas: 30 

Inscrição: 1/6/15 a 20/7/15 

Contato: Rita Freitas 

Situação: solicitada 

ATIVIDADE   

Prática Profissionalizante 
IMUNOLOGIA CLÍNICA E ALERGIA – CURTA 
DURAÇÃO 

Responsáveis: Pedro Francisco Giavina-Bianchi Junior 

(Coordenador) e Fabio Fernandes Morato Castro (Vi-

ce-Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: capacitar os médicos a prestar assistência a 

pacientes com doenças nas áreas de Imunologia Clíni-

ca e Alergia.

Disciplinas: – Alergia Cutânea: Autoimunidade; – 

Asma; – Dermatite Atópica e Alergia Alimentar; – In-

fecção pelo HIV e AIDS; – Imunodeficências Primárias; 

– Reações Adversas a Medicamentos.

Público-alvo: residência médica reconhecida pela 

CNRM, concluída em Pediatria, Otorrinolaringologia 

ou Dermatologia.

Período de realização: 1/12/15 a 28/2/16 

Carga horária: 260h 

Vagas: 2 
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Perído de inscrição: 3/11/15 a 19/11/15 

Contato: Tânia Joice 

Situação: solicitada 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA

CURSOS   

Difusão 
ANÁLISE DE REGRESSÃO MÚLTIPLA

Responsável: Maria do Rosario Dias de Oliveira Latorre 

(Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: apresentar aos alunos modelos de regressão 

linear e logística simples e múltipla.

Disciplina: Análise de Regressão Múltipla.

Público-alvo: profissionais da área da Saúde.

Período de realização: 26/1/16 a 5/2/16 

Carga horária: 40h 

Vagas: 50 

Inscrição: 9/9/15 a 30/10/15 
Contato: Faculdade de Saúde Pública 

Situação: solicitada 

Difusão 
ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS EM ESTUDOS 
EPIDEMIOLÓGICOS

Responsável: José Leopoldo Ferreira Antunes (Coor-

denador)

Forma: presencial 

Objetivo: capacitar os estudantes e pesquisadores 

para: – Reconhecer a utilidade da aplicação de séries 

temporais em estudos epidemiológicos; – Operacio-

nalizar esse tipo de análise; e – Interpretar apropria-

damente os resultados obtidos pela análise de séries 

temporais das informações de saúde.

Disciplina: Análise de Séries Temporais em Estudos 

Epidemiológicos.

Público-alvo: pesquisadores da área da saúde interes-

sados em métodos epidemiológicos.

Período de realização: 26/1/16 a 29/1/16 

Carga horária: 16h 

Vagas: 40 

Inscrição: 9/9/15 a 30/10/15 
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Contato: Faculdade de Saúde Pública

Situação: solicitada 

Difusão 
ANÁLISE ESPACIAL EM SAÚDE PÚBLICA 

Responsável: Francisco Chiaravalloti Neto (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: fornecer noções básicas de Cartografia, 

Geoprocessamento, Sistemas de Informação Geográ-

fica (SIG) e Análise Espacial, e apresentar suas princi-

pais aplicações em Saúde Pública. Apresentar as várias 

formas de geocodificar endereços. Oferecer subsídios 

práticos para a elaboração de mapas temáticos de in-

teresse para a área de Saúde Pública. Oferecer sub-

sídios práticos para o aprendizado e a utilização de 

ferramentas de análise espacial que tenham aplicação 

em Saúde Pública.

Disciplina: Análise Espacial em Saúde Pública.

Público-alvo: profissionais com nível superior conclu-

ído e com interesse em aplicação de conhecimentos 

sobre geoprocessamento e análise espacial na área de 

Saúde Pública.

Período de realização: 26/1/16 a 5/2/16 

Carga horária: 40h 

Vagas: 40 

Inscrição: 9/9/15 a 30/10/15 
Contato: Faculdade de Saúde Pública 

Situação: solicitada 

Difusão 
ANÁLISE MULTINÍVEL EM ESTUDOS 
EPIDEMIOLÓGICOS

Responsável: José Leopoldo Ferreira Antunes (Coor-

denador) 

Forma: presencial 

Objetivo: capacitar os pesquisadores da área para re-

conhecer a utilidade da análise multinível em estudos 

epidemiológicos, operacionalizar esse tipo de análise 

e interpretar seus resultados.

Disciplina: Análise Multinível em Estudos Epidemioló-

gicos.

Público-alvo: profissionais e interessados em modelos 

de multinível. 

Período de realização: 1/2/16 a 5/2/16 

Carga horária: 20h 
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Vagas: 50 

Inscrição: 9/9/15 a 30/10/15 
Contato: Faculdade de Saúde Pública 

Situação: solicitada 

Difusão 
AVALIAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE 
SAÚDE – CURSO DE VERÃO 

Responsável: Oswaldo Yoshimi Tanaka (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: capacitação em avaliação de profissionais 

de saúde. Capacitar os profissionais de saúde dos 

serviços públicos e privados a incorporar a avaliação 

como uma tarefa cotidiana na gestão de serviços e 

programas de saúde.

Disciplina: Avaliação de Serviços e Programas de Saúde.

Público-alvo: profissionais de serviço que atuam em 

gestão e/ou avaliação de sistemas e serviços de saúde.

Período de realização: 26/1/16 a 29/1/16 

Carga horária: 16h 

Vagas: 40 

Inscrição: 9/9/15 a 30/10/15 
Contato: Serviço de Aprimoramento 

Situação: solicitada 

Difusão 
CORPO, ARTE E CLÍNICA

Responsável: Cleide Lavieri Martins (Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: problematizar o corpo na formação em saú-

de, situar as práticas corporais e artísticas no campo da 

saúde pública/saúde coletiva e experimentar o cuida-

do e o processo criativo com algumas práticas.

Disciplina: Corpo, Arte e Clínica

Público-alvo: profissionais de nível superior. 

Período de realização: 1/2/16 a 4/2/16 

Carga horária: 16h 

Vagas: 30 

Inscrição: 9/9/15 a 30/10/15 
Contato: Serviço de Aprimoramento 

Situação: solicitada 

Difusão 
CURSO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE 
DENGUE E CHIKUNGUNYA
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Responsável: Eliseu Alves Waldman (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: fornecer noções teóricas sobre Dengue e 

Chikungunya, incluindo a abordagem dos aspectos clí-

nicos, métodos diagnósticos, situação epidemiológica 

atual e ferramentas para o monitoramento e controle. 

Capacitar os profissionais de saúde em noções básicas 

de métodos e técnicas de geoprocessamento e análise 

espacial aplicados à Dengue e Chikungunya, utilizando 

o programa de uso livre – QGIS. Oferecer subsídios para 

a elaboração de um plano de contingência para Den-

gue e Chikungunya no âmbito das Regionais de Saúde 

e municípios prioritários do Estado de São Paulo.

Disciplina: Curso de Vigilância e Controle de Dengue 

e Chikungunya.

Público-alvo: Grupos de Vigilância Epidemiológica 

(GVE) prioritários; municípios prioritários; técnicos de 

outras instituições da SES-SP. Outros inscritos não pre-

vistos nesses grupos serão analisados pela coordena-

ção do curso.

Período de realização: 10/9 a 2/10 

Carga horária: 64h 

Vagas: 40 

Inscrição: 10/8 a 14/8 

Contato: Faculdade de Saúde Pública 

Situação: solicitada 

Difusão 
ENVELHECIMENTO, POLÍTICAS PÚBLICAS E 
A PRODUÇÃO DO CUIDADO EM REDES DE 
ATENÇÃO – PROGRAMA DE VERÃO

Responsável: Oswaldo Yoshimi Tanaka (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: analisar e discutir o processo de envelheci-

mento populacional, as políticas públicas voltadas aos 

idosos e a produção do cuidado nas redes de atenção.

Disciplina: Envelhecimento, Políticas Públicas e a Pro-

dução do Cuidado em Redes de Atenção.

Público-alvo: profissionais de nível superior, graduan-

dos e graduados.

Período de realização: 26/1/16 a 29/1/16 

Carga horária: 16h 

Vagas: 40 

Inscrição: 9/9/15 a 30/10/15 

Contato: Serviço de Aprimoramento 

Situação: solicitada 
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Difusão 
ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES DE POPULAÇÃO: 
METODOLOGIAS E APLICAÇÕES 

Responsável: Zilda Pereira da Silva (Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: o curso abordará métodos matemáticos e 

demográficos para estimar e projetar a população. 

Destaque especial será dado às metodologias de pro-

jeção de população para pequenas áreas (municípios 

e distritos).

Disciplina: Estimativas e Projeções de População: Me-

todologias e Aplicações.

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

pesquisadores e profissionais da área de Saúde e afins.

Período de realização: 1/2/16 a 5/2/16 

Carga horária: 20h 

Vagas: 30 

Inscrição: 9/9/15 a 30/10/15 
Contato: Faculdade de Saúde Pública

Situação: solicitada 

Difusão 
INQUÉRITOS DE SAÚDE – PROGRAMA DE 
VERÃO 

Responsável: Dirce Maria Trevisan Zanetta (Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: discutir o uso de Inquéritos de Saúde na 

análise do estilo de vida, das condições de saúde e 

do acesso e uso dos serviços de saúde. Discutir o uso 

das informações obtidas nos Inquéritos de Saúde na 

elaboração das políticas públicas e gestão dos serviços 

de saúde.

Disciplina: Inquéritos de Saúde – Curso do Programa 

de Verão.

Público-alvo: profissionais da área da Saúde. 

Período de realização: 1/2/16 a 5/2/16 

Carga horária: 20h 

Vagas: 30 

Inscrição: 9/9/15 a 30/10/15
Contato: Faculdade de Saúde Pública 

Situação: solicitada 
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Difusão 
INSTRUMENTOS DE PESQUISA 
PARTICIPATIVA 

Responsável: Leandro Luiz Giatti (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: capacitar para a aplicação de instrumentos 

participativos de interesses à pesquisa e promoção da 

saúde, bem como, possibilitar o entendimento de ne-

cessárias estratégias de mobilização social.

Disciplina: Instrumentos de Pesquisa Participativa.

Público-alvo: estudantes de pós-graduação, pesquisa-

dores e profissionais que objetivam atividades partici-

pativas com atores sociais.

Período de realização: 26/1/16 a 29/1/16 

Carga horária: 16h 

Vagas: 35 

Inscrição: 9/9/15 a 30/10/15 
Contato: Serviço de Aprimoramento 

Situação: solicitada 

Difusão 
INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE DADOS 
LONGITUDINAIS

Responsável: Gizelton Pereira Alencar (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: apresentar os conceitos básicos, a análise 

descritiva e medidas resumo, os modelos e os méto-

dos de diagnóstico em análise de dados longitudinais.

Disciplina: Introdução à Análise de Dados Longitudinais.

Público-alvo: profissionais da área de Saúde Pública e 

alunos de graduação e pós-graduação. Aconselhável 

conhecimento em nível introdutório de conceitos bá-

sicos em Epidemiologia: modelos de regressão múlti-

pla, análise de séries temporais e análise multivariada.

Período de realização: 1/2/16 a 5/2/16 

Carga horária: 20h 

Vagas: 20 

Inscrição: 9/9/15 a 30/10/15 
Contato: Faculdade de Saúde Pública 

Situação: solicitada 

    

Difusão 
INTRODUÇÃO À BIG DATA EM SAÚDE 

Responsável: Alexandre Dias Porto Chiavegatto Filho 

(Coordenador) 
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Forma: presencial 

Objetivo: introduzir o aluno ao acesso e à análise de 

grandes bancos de dados.

Disciplina: Introdução à Big Data em Saúde.

Público-alvo: alunos de graduação e pós-graduação e 

profissionais da área da Saúde interessados na análise 

de grandes bancos de dados em saúde. O aluno de-

verá ter conhecimentos básicos de Estatística, além de 

algum conhecimento introdutório do uso do R.

Período de realização: 1/2/16 a 5/2/16 

Carga horária: 20h 

Vagas: 25 

Inscrição: 9/9/15 a 30/10/15
Contato: Faculdade de Saúde Pública

Situação: solicitada 

Difusão 
INTRODUÇÃO À BIOESTATÍSTICA

Responsável: José Leopoldo Ferreira Antunes (Coor-

denador) 

Forma: presencial 

Objetivo: apresentar aos alunos noções de Estatística 

Descritiva e Inferência Estatística.

Disciplina: Introdução à Bioestatística.

Público-alvo: profissionais da área da Saúde, pesquisa-

dores e professores.

Período de realização: 1/2/16 a 5/2/16 

Carga horária: 20h 

Vagas: 30 

Inscrição: 9/9/15 a 30/10/15 
Contato: Serviço de Aprimoramento 

Situação: solicitada 

Difusão 
INTRODUÇÃO AO PACOTE ESTATÍSTICO 
STATA 

Responsável: Maria do Rosario Dias de Oliveira Latorre 

(Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: apresentar aos alunos o comando deste pa-

cote, para análise de dados estatísticos e epidemio-

lógicos.

Disciplina: Curso de Difusão Pacote Estatístico Stata.

Público-alvo: interessados em análise estatística e epi-

demiológica, com algum conhecimento de Estatística 
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e de Epidemiologia.

Período de realização: 1/2/16 a 5/2/16 

Carga horária: 20h 

Vagas: 30 

Inscrição: 9/9/15 a 30/10/15 
Contato: Faculdade de Saúde Pública 

Situação: solicitada 

Difusão 
PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA INFÂNCIA 
EM SUA INTERFACE COM A VIDA ESCOLAR

Responsável: Alberto Olavo Advincula Reis (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: apresentar formas concretas de promoção 

da saúde mental de crianças que contribuam na cons-

trução de sua autonomia, empoderamento e pleno 

exercício da cidadania. Discutir o fundamento dessas 

práticas levando em conta: – as perspectivas da ludi-

cidade e técnicas de elaboração da imaginação e re-

laxamento das tensões; – os conceitos de intenção e 

discernimento à luz da psicanálise e fenomenologia. 

Disponibilizar aos participantes instrumentos que pro-

porcionem às crianças a invenção de possibilidades 

que se situam além de seu estado presente, provendo-

-as ao mesmo tempo de instrumentos de autoconheci-

mento e percepção dos meios de alcançá-las, ajudan-

do-as a desenvolver um amplo conjunto de atitudes 

psicossociais e interpessoais de modo que possam vir 

a, de acordo com a UNICEF, ”tomar decisões com co-

nhecimento de causa, comunicar-se de maneira eficaz 

e adquirir a capacidade de autogestão que as ajude a 

viver uma existência saudável e produtiva”. 

Disciplina: Promoção da Saúde Mental da Infância.

Público-alvo: profissionais, pesquisadores e graduan-

dos da área da Saúde, Educação, Assistência Social 

e afins, interessados em aprender práticas voltadas à 

promoção da saúde mental coletiva e discutir alguns 

de seus fundamentos teóricos.

Período de realização: 1/2/16 a 5/2/16 

Carga horária: 22h 

Vagas: 40 

Inscrição: 9/9/15 a 30/10/15 

Contato: Faculdade de Saúde Pública 

Situação: solicitada 
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Difusão 
REDAÇÃO CIENTÍFICA: BASES TEÓRICAS E 
METODOLÓGICAS

Responsável: Ivan França Junior (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: introduzir os participantes no método lógi-

co de redação científica. Instrumentalizar a comunida-

de produtora de pesquisa para a redação de artigos 

científicos da área de saúde coletiva/saúde pública e 

áreas relacionadas, visando sua publicação em revis-

tas indexadas nos sistemas de informação nacionais e 

internacionais.

Disciplina: Redação Científica: Bases Teóricas e Meto-

dológicas.

Público-alvo: docentes, pesquisadores, alunos de pós-

-graduação e alunos de iniciação científica.

Período de realização: 27/1/16 a 29/1/16 

Carga horária: 24h 

Vagas: 60 

Inscrição: 9/9/15 a 30/10/15 
Contato: Faculdade de Saúde Pública 

Situação: solicitada 

Difusão 
REGRESSÕES APLICADAS AO ESTUDO DE 
EVENTOS DISCRETOS EM EPIDEMIOLOGIA

Responsável: Fredi Alexander Diaz Quijano (Coorde-

nador) 

Forma: presencial 

Objetivo: apresentar uma visão geral dos modelos de 

regressão aplicados ao estudo de desfechos discretos 

em epidemiologia. Tomando como exemplos o mo-

delo Binomial e de Poisson, será feita uma introdução 

aos fundamentos teóricos e aplicações das regres-

sões. Tudo isto com o fim de fornecer ferramentas ao 

pesquisador na escolha de um modelo adequado, de 

acordo com a natureza do evento em estudo.

Disciplina: Regressões Aplicadas ao Estudo de Even-

tos Discretos em Epidemiologia.

Público-alvo: alunos e profissionais que tenham cursa-

do disciplinas de Epidemiologia e Bioestatística e/ou 

dominem: desenho de estudos epidemiológicos, me-

didas de associação e generalidades sobre as regres-

sões (linear e logística). Recomenda-se familiaridade 

com Stata.
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Período de realização: 1/2/16 a 5/2/16 

Carga horária: 20h 

Vagas: 25 

Inscrição: 9/9/15 a 30/10/15 
Contato: Faculdade de Saúde Pública

Situação: solicitada 

Difusão 
SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL: DESAFIOS ATUAIS

Responsável: Alberto Olavo Advincula Reis (Coorde-

nador) 

Forma: presencial 

Objetivo: contextualizar o panorama atual da saúde 

mental coletiva, apresentando a rede de atenção psi-

cossocial tendo em vista alcances e desafios presentes 

nas práticas nesse campo. Discutir temáticas específi-

cas no âmbito da saúde mental: criminalidade, pessoas 

em situação de rua, usuários de álcool e outras drogas. 

Disciplina: Saúde Mental e Rede de Atenção Psicos-

social.

Público-alvo: pesquisadores, graduandos e profissio-

nais da área de saúde e afins interessados em discutir 

teorias e práticas voltadas à saúde mental coletiva.

Período de realização: 1/2/16 a 5/2/16 

Carga horária: 30h 

Vagas: 40 

Inscrição: 9/9/15 a 30/10/15 

Contato: Faculdade de Saúde Pública 

Situação: solicitada 

Difusão 
SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL: 
POSSIBILIDADES E DESAFIOS 

Responsável: Alberto Olavo Advincula Reis (Coorde-

nador) 

Forma: presencial 

Objetivo: contextualizar o conceito e o papel social da 

infância e da adolescência. Refletir sobre as mudanças 

atuais na compreensão e na atuação profissional no 

campo da saúde mental de crianças e adolescentes. 

Descrever e discutir a rede de proteção infanto-juvenil, 

bem como algumas temáticas específicas, tais como me-

dicalização, violência, vulnerabilidade, álcool e drogas.

Disciplina: Saúde Mental Infantojuvenil: Possibilidades 
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e Desafios.

Público-alvo: pesquisadores, graduandos e profissio-

nais interessados em discutir teorias e práticas voltadas 

à saúde mental coletiva de crianças e adolescentes.

Período de realização: 26/1/16 a 29/1/16 

Carga horária: 25h 

Vagas: 40 

Inscrição: 9/9/15 a 30/10/15 
Contato: Faculdade de Saúde Pública 

Situação: solicitada 

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

Responsável: Aquilas Nogueira Mendes (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: possibilitar abordagem da sustentabilidade 

de sistemas universais de saúde nos campos econô-

mico, fiscais e da gestão. Os temas que envolvem a 

discussão sobre a sustentabilidade incluem, princi-

palmente: a macroeconomia e a saúde; os desafios 

e propostas do financiamento do SUS; aspectos ins-

titucionais e legais da gestão dos direitos universais 

da saúde; modelos de gestão e de remuneração dos 

prestadores do SUS; os Contratos Organizativos da 

Ação Pública da Saúde. O curso inclui o debate so-

bre a problemática da gestão pública atual e a relação 

público-privado na saúde.

Disciplina: Sustentabilidade da Saúde Universal: Deba-

tes e Estratégias.

Público-alvo: profissionais e pós-graduandos em Saú-

de Pública, gestores do sistema de saúde, acadêmicos 

com produção na área de Financiamento de Sistemas 

de Saúde.

Período de realização: 26/1/16 a 29/1/16 

Carga horária: 16h 

Vagas: 50 

Inscrição: 9/9/15 a 30/10/15 

Contato: Serviço de Aprimoramento 

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

Responsável: Zilda Pereira da Silva (Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: o curso abordará os conceitos e metodo-

logia do Censo Demográfico 2010, acesso aos dados 

(produtos web, microdados, malha digital e cartogra-

mas), principais resultados e utilização das perguntas 

especiais para derivar estimativas de fecundidade, 

mortalidade e migração. A parte prática contemplará 

exercícios com uso das bases de microdados (software 

SPSS e QGIS).

Disciplina: Uso da Base de Dados do Censo Demográ-

fico: Metodologia e Aplicações.

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

pesquisadores e profissionais da área de Saúde e afins.

Período de realização: 1/2/16 a 5/2/16 

Carga horária: 20h 

Vagas: 27 

Inscrição: 9/9/15 a 30/10/15 
Contato: Faculdade de Saúde Pública

Situação: solicitada

Programa de Atualização 
DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE, 
INTERSETORIALIDADE E POLÍTICA PÚBLICA: 
UMA TRINCA QUE NÃO PODE ANDAR 
SEPARADA – CURSO DE VERÃO

Responsável: Marco Akerman (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: discutir correntes e tendências na formula-

ção de políticas públicas intersetoriais. Problematizar 

questões críticas na formulação de uma práxis interse-

torial no campo das políticas públicas.

Disciplina: Determinantes Sociais da Saúde, Interseto-

rialidade e Política Pública.

Público-alvo: profissionais de nível superior. 

Período de realização: 1/2/16 a 4/2/16 

Carga horária: 32h 

Vagas: 40 

Inscrição: 9/9/15 a 30/10/15 

Contato: Serviço de Aprimoramento 

Situação: solicitada 
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Programa de Atualização 
REGULAÇÃO EM SAÚDE – PROGRAMA DE 
VERÃO 

Responsável: Marilia Cristina Prado Louvison (Coorde-

nadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: apresentar e debater os conceitos de regula-

ção da atenção à saúde no SUS e os processos de con-

tratação de serviços de saúde e de regulação do acesso 

estruturados no âmbito da gestão municipal do SUS.

Disciplina: Regulação em Saúde.

Público-alvo: profissionais de nível superior. 

Período de realização: 1/2/16 a 5/2/16 

Carga horária: 40h 

Vagas: 40 

Inscrição: 9/9/15 a 30/10/15 

Contato: Serviço de Aprimoramento 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
SEGURANÇA DO PACIENTE – UMA VISÃO 
TRANSDISCIPLINAR – PROGRAMA DE VERÃO

Responsável: Gonzalo Vecina Neto (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: ao final do curso, os participantes estarão 

aptos a: – Reconhecer a importância das ações visando 

à segurança do paciente na atenção à saúde; – Iden-

tificar os fatores que contribuem para a ocorrência 

de erros e eventos adversos; – Entender o papel dos 

diferentes modelos organizacionais na segurança do 

paciente; – Discutir propostas para monitoramento e 

notificação de ações referentes à segurança; – Contri-

buir na condução de investigação e comunicação da 

ocorrência de eventos adversos e erros; – Explorar mé-

todos para melhoria da segurança do paciente.

Disciplina: Segurança do Paciente: uma Visão Transdis-

ciplinar.

Público-alvo: profissionais que trabalham na Saúde Pú-

blica e Saúde Suplementar e de nível superior.

Período de realização: 1/2/16 a 5/2/16 

Carga horária: 40h 

Vagas: 40 

Inscrição: 9/9/15 a 30/10/15 
Contato: Serviço de Aprimoramento 

Situação: solicitada 
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INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL 
DE SÃO PAULO

ATIVIDADE   

Programa de Atualização 
LABORATÓRIO EM SAÚDE INTERNACIONAL 

Responsáveis: Paulo Cesar Cotrim (Coordenador) e 

Heitor Franco de Andrade Junior (Vice-Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: trata-se de um programa de atualização em 

laboratório de doenças tropicais e saúde internacional, 

destinado a estudantes de graduação ou profissionais 

graduados, voltado para o fomento do interesse sobre 

os recentes avanços nesta importante área. O progra-

ma é coordenado pela Comissão de Cultura e Exten-

são do IMT-USP e visa garantir que o atualizando esta-

rá sendo adequadamente orientado e supervisionado.

Disciplina: Saúde Internacional.

Público-alvo: estudantes de graduação nas áreas de 

Saúde, Turismo e profissionais já formados nestas áreas.

Período de realização: 6/4 a 11/12 

Carga horária: 180h 

Vagas: 60 

Inscrição: 29/3 a 2/10 

Contato: Marcello Pimentel 

Situação: solicitada 
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BAURU
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FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE 
BAURU

ATIVIDADE   

Prática Profissionalizante  
ANATOMIA DA FACE 2015: MÉTODOS E 
TÉCNICAS DE PESQUISA EM BIOLOGIA DA 
REPARAÇÃO ÓSSEA

Responsável: Rogério Leone Buchaim (Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivos: após a prática profissionalizante, o partici-

pante deverá ser capaz de: identificar em peças pre-

viamente dissecadas as estruturas anatômicas da face, 

trabalhar com animais de laboratório, desenvolver a 

utilização de biomateriais em defeitos ósseos, realizar 

o processamento e análise das peças coletadas dos 

animais, capturar as imagens de lâminas histológicas 

em fotomicroscópio e realizar análise morfométrica 

do tecido ósseo em reparação após defeitos criados 

cirurgicamente.

Disciplina: Anatomia da Face 2015: Métodos e Técni-

cas de Pesquisa em Biologia da Reparação Óssea. 

Público-alvo: profissionais da área da Saúde. 

Período de realização: de 27/07/2015 até 30/11/2015

Carga horária: 310h  

Vagas: 2  

Inscrição: 20/7 a 24/7  

Contato: Daniela Alves  

Situação: homologada 
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HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE 
ANOMALIAS CRANIOFACIAIS

ATIVIDADE   

Prática Profissionalizante  
ORTODONTIA INTERCEPTORA NAS FISSURAS 
LABIOPALATINAS  

Responsável: Daniela Gamba Garib Carreira (Coorde-

nadora)

Forma: presencial  

Objetivo: propiciar treinamento prático-clínico avan-

çado em Ortodontia Interceptora em pacientes com 

fissuras labiopalatinas.

Disciplinas: – Mecânica Ortodôntica na Clínica de Alta 

Complexidade; – Ortodontia na Fissuras Labiopalati-

nas: diagnóstico, tratamento e reabilitação. 

Público-alvo: cirurgiões-dentistas.

Período de realização: 2/3/15 a 29/2/16

Carga horária: 1090h

Vagas: 2
Inscrição: 5/1/15 a 29/2/16    

Contato: Rodrigo ou Gledson

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

CURSOS

Difusão 
GESTÃO DE CUSTOS SUCROENERGÉTICOS 

Responsável: Alex da Silva Alves (Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: proporcionar aos alunos conceitos e meto-

dologias de custos de produção e análise de projetos 

relacionados ao setor sucroenergético, de forma a au-

xiliar o planejamento e o gerenciamento financeiro da 

atividade. Além da exposição teórica pelo professor, 

serão desenvolvidos exercícios aplicados aos respec-

tivos temas, de modo a complementar a fixação dos 

conceitos, bem como, munir os alunos de ferramentas 

aplicáveis no dia a dia. O desenvolvimento dos exercí-

cios práticos em sala será acompanhado por uma pes-

soa com experiência nos programas básicos exigidos 

(pacote Office), especialmente o Excel.

Disciplinas: – Avaliação Econômica de Projetos; – Ma-

temática Financeira e Engenharia Econômica; – Meto-

dologia de Levantamento de Custos Agroindustriais; 

– Metodologia de Levantamento de Custos de Forne-

cedores de Cana.

Público-alvo: profissionais com atuação relevante na 

área de coordenação, controle e análise de custos e 

planejamento agrícola, industrial e administrativo do 

setor sucroenergético.

Período de realização: 21/8 a 19/9 

Carga horária: 32h 

Vagas: 35 

Inscrição: 1/7 a 20/8 

Contato: João Rosa 

Situação: solicitada 
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Difusão 
PROTEÇÃO DE CULTIVOS I 

Responsável: Pedro Valentim Marques (Coordenador) 

Forma: a distância 

Objetivo: capacitação dos profissionais em relação a 

pragas e doenças que atingem as principais culturas. 

Além disso, será possível abordar algumas das práti-

cas de manejo, o controle químico e a tecnologia de 

aplicação.

Disciplinas: – Entomologia; – Fitopatologia; – Tecnolo-

gia da Aplicação.

Público-alvo: profissionais com atuação relevante na 

área de proteção de cultivos, especificamente nos se-

guintes temas: Entomologia; Fitopatologia e Tecnolo-

gia de Aplicação.

Período de realização: 17/8 a 4/9 

Carga horária: 24h 

Vagas: 50 

Inscrição: 16/5 a 16/8 

Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada 

Difusão 
PROTEÇÃO DE CULTIVOS II 

Responsável: Pedro Valentim Marques (Coordenador)

Forma: a distância 

Objetivo: capacitação dos profissionais no reconheci-

mento e práticas de manejo de plantas daninhas, assim 

como a adubação foliar para as principais culturas e for-

necer fundamentos teóricos sobre a fisiologia vegetal.

Disciplinas: – Adubação Foliar; – Fisiologia Vegetal; – 

Plantas daninhas.

Público-alvo: profissionais com atuação relevante na 

área de proteção de cultivos, especificamente nos se-

guintes temas: Fisiologia Vegetal; Plantas daninhas e 

Adubação Foliar.

Período de realização: 20/10 a 3/11 

Carga horária: 25h 

Vagas: 50 

Inscrição: 19/8 a 19/10 

Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada
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Especialização 
GERENCIAMENTO AMBIENTAL 

Responsáveis: Celso Augusto Clemente (Coordena-

dor) e Antonio Carlos de Azevedo (Vice-Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: capacitar profissionais de diferentes áreas 

de conhecimento preparando-os para o exercício de 

planejamento, implementação, organização e gerên-

cia de processos de gestão ambiental em instituições 

públicas e/ou privadas.

Disciplinas: – Auditoria e Certificação Ambiental; – 

Avaliação de Riscos; – Direito e Legislação Ambien-

tal; – Ecologia e Reflorestamento; – Economia do 

Meio Ambiente; – Educação Ambiental; – Energia, 

Poluição e Mudanças Climáticas; – Gerenciamento de 

Áreas Contaminadas; – Gerenciamento de Recursos 

Hídricos; – Gerenciamento de Resíduos; – Gestão Am-

biental Urbana e Rural; – Gestão da Sustentabilidade; 

– Gestão de Impactos Ambientais; – Metodologia de 

Monografia; – Negociação de Conflitos e Facilitação; 

– Recuperação de Áreas Degradadas por Mineração; 

– Recuperação de Solos Degradados; – Saúde Pública; 

– Sistemas de Gestão Ambiental.

Público-alvo: profissionais de formação em nível supe-

rior, com atuação e interesse na área ambiental.

Período de realização: 14/8/15 a 14/8/17 

Carga horária: 420h 

Vagas: 56 

Inscrição: 15/4/15 a 13/8/15 

Contato: Maria Eugenia 

Situação: solicitada 

Especialização 
MBA EM AGROENERGIA 

Responsáveis: Pedro Valentim Marques (Coordenador) 

e Carlos José Caetano Bacha (Vice-Coordenador)

Forma: a distância 

Objetivos: capacitar e atualizar empresários e técnicos 

do setor em todo o Brasil em técnicas de economia e 

gestão aplicadas. Espera-se que ao final do curso os 

alunos aprimorem sua capacidade de entendimento 

sobre Agroenergia e possam administrar e tomar de-

cisões com mais eficiência técnica e econômica. Os 

objetivos gerais do curso são de proporcionar uma 

visão integrada do processo empresarial a partir de 
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conceitos e fundamentos de organização do agrone-

gócio brasileiro. Especificamente, pretende-se que os 

alunos sejam capazes de: – Entender o processo de for-

mação de preços e como administrar os riscos decor-

rentes de variações nos mesmos utilizando mercados 

futuros agropecuários e papéis dele derivados (CPR e 

outros); – Estudos de custos de produção e análise de 

investimentos no setor agroenergético; – Proporcionar 

uma visão integrada do agronegócio, entendendo a 

influencia de políticas governamentais e globalização 

sobre a rentabilidade e organização das empresas; – 

Aprimoramento de competências, técnicas gerenciais 

e habilidades comportamentais que viabilizem a exis-

tência e sustentabilidade da empresa agroindustrial.

Disciplinas: – Agroenergia: Fundamentos; – Gestão 

em Agroenergia; – Tecnologia Agrícola Aplicada; – 

Tecnologia Industrial Aplicada.

Público-alvo: o curso é direcionado para profissionais 

de nível superior completo, atuantes no setor ou que 

nele pretendam ingressar.

Período de realização: 25/9/15 a 31/3/17 

Carga horária: 400h 

Vagas: 500 

Inscrição: 2/1/14 a 24/9/15 
Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: aprovada 

Especialização 
MBA EM AGRONEGÓCIOS 

Responsáveis: Pedro Valentim Marques (Coordenador) 

e Carlos José Caetano Bacha (Vice-Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar uma visão integrada do pro-

cesso empresarial a partir de conceitos e fundamentos 

de organização do agronegócio brasileiro. Especifica-

mente, pretende-se que os alunos sejam capazes de: – 

Analisar mercado e riscos para operar com sucesso no 

mercado nacional e internacional; – Avaliar a influência 

de variáveis econômicas (mercado, concorrência, com-

portamento dos preços, políticas macroeconômicas, 

variáveis ambientais) sobre os negócios da empresa; 

– Desenvolver modelos de operações econômicas e 

financeiras que visem à diminuição de risco e/ou au-

mento de lucratividade.

Disciplinas: – Elaboração da Monografia; – Elaboração 
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e Análise de Projetos Agroindustriais; – Estratégias 

Operacionais com Derivativos Agropecuários; – Ges-

tão Empresarial do Agronegócio; – Tópicos em Econo-

mia Aplicada ao Agronegócio.

Público-alvo: profissionais relacionados ao Agronegó-

cio com curso superior completo, conhecimento bási-

co do idioma inglês e de informática (usuário).

Período de realização: 11/9/15 a 16/9/17 

Carga horária: 450h 

Vagas: 53 

Inscrição: 6/4/15 a 10/9/15 
Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada 

Especialização 
MBA EM AGRONEGÓCIOS 

Responsáveis: Pedro Valentim Marques (Coordenador) 

e Carlos José Caetano Bacha (Vice-Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar uma visão integrada do pro-

cesso empresarial a partir de conceitos e fundamentos 

de organização do agronegócio brasileiro. Especifica-

mente, pretende-se que os alunos sejam capazes de: – 

Analisar mercado e riscos para operar com sucesso no 

mercado nacional e internacional; – Avaliar a influência 

de variáveis econômicas (mercado, concorrência, com-

portamento dos preços, políticas macroeconômicas, 

variáveis ambientais) sobre os negócios da empresa; 

– Desenvolver modelos de operações econômicas e 

financeiras que visem à diminuição de risco e ou au-

mento de lucratividade.

Disciplinas: – Elaboração da Monografia; – Elaboração 

e Análise de Projetos Agroindustriais; – Estratégias 

Operacionais com Derivativos Agropecuários; – Ges-

tão Empresarial do Agronegócio; – Tópicos em Econo-

mia Aplicada ao Agronegócio.

Público-alvo: profissionais relacionados ao Agronegó-

cio com curso superior completo, conhecimento bási-

co do idioma inglês e informática (usuário).

Período de realização: 2/10/15 a 6/10/17 

Carga horária: 450h 

Vagas: 53 

Inscrição: 1/6/15 a 1/10/15 
Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada 
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Especialização 
MBA EM AGRONEGÓCIOS

Responsáveis: Pedro Valentim Marques (Coordenador) 

e Carlos José Caetano Bacha (Vice-Coordenador) 

Forma: a distância 

Objetivo: proporcionar uma visão integrada do pro-

cesso empresarial a partir de conceitos e fundamentos 

de organização do agronegócio brasileiro. Especifica-

mente, pretende-se que os alunos sejam capazes de: – 

Analisar mercado e riscos para operar com sucesso no 

mercado nacional e internacional; –  Avaliar a influência 

de variáveis econômicas (mercado, concorrência, com-

portamento dos preços, políticas macroeconômicas, 

variáveis ambientais) sobre os negócios da empresa; 

– Desenvolver modelos de operações econômicas e 

financeiras que visem à diminuição de risco e ou au-

mento de lucratividade.

Disciplinas: – Elaboração da Monografia; – Elaboração 

e Análise de Projetos Agroindustriais; – Estratégias 

Operacionais com Derivativos Agropecuários; – Ges-

tão Empresarial do Agronegócio; – Tópicos em Econo-

mia Aplicada ao Agronegócio.

Público-alvo: profissionais relacionados ao Agronegó-

cio com curso superior completo, conhecimento bási-

co do idioma inglês e informática (usuário).

Período de realização: 16/9/15 a 20/9/17 

Carga horária: 450h 

Vagas: 550 

Inscrição: 6/4/15 a 15/9/15 
Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada 

Especialização 
MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS

Responsáveis: Pedro Valentim Marques (Coordenador) 

e Carlos José Caetano Bacha (Vice-Coordenador) 

Forma: a distância 

Objetivo: capacitar os participantes, através de um pro-

grama abrangente e construído a partir de pesquisas 

com os docentes da Universidade de São Paulo da área 

de Controladoria e Finanças. A proposta integra a re-

flexão e o pensamento sobre ferramentas auxiliares ao 

processo de tomada de decisão.

Disciplinas: – Módulo I: Contextualização e Ferramen-

tas; – Módulo II: Controladoria; – Módulo III: Finanças 



106 |

Corporativas e Investimentos; – Módulo IV: Monografia.

Público-alvo: profissionais com curso superior comple-

to que pretendem elevar o conhecimento e desempe-

nho profissional na área Controladoria e Finanças, isto 

é, com um foco para profissionais com formação em 

Economia, Administração e Contabilidade.

Período de realização: 8/10/15 a 11/10/17

Carga horária: 440h 

Vagas: 400 

Inscrição: 6/6/15 a 7/10/15 

Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada 

Especialização 
MBA EM DEFESA FITOSSANITÁRIA 

Responsáveis: Pedro Valentim Marques (Coordenador) 

e Pedro Takao Yamamoto (Vice-Coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: capacitação dos alunos quanto ao manejo 

de pragas, com o intuito de evitar sua introdução e dis-

seminação, assegurando a qualidade e proteção das 

plantas, da saúde humana e do meio ambiente, a par-

tir de medidas fitossanitárias que adéquam-se às leis 

nacionais e internacionais. O curso irá abordar, tam-

bém, o Agronegócio no Brasil e no mundo, buscando 

entender onde a defesa fitossanitária se posiciona no 

mercado global, respeitando a legislação de cada país.

Disciplinas: – Agronegócio; – Defensivos Agrícolas; – 

Defesa Fitossanitária; – Entomologia; – Fisiologia Ve-

getal; – Fitopatologia; – Plantas Daninhas.

Público-alvo: profissionais relacionados à Defesa Fitos-

sanitária, com curso superior completo, conhecimento 

básico do idioma inglês e informática (usuário).

Período de realização: 7/8/15 a 5/8/17 

Carga horária: 400h 

Vagas: 100 

Inscrição: 1/2/15 a 6/8/15 

Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada 

Especialização 
MBA EM GESTÃO DE COOPERATIVAS DE 
CRÉDITO 

Responsáveis: Pedro Valentim Marques (Coordenador) 

e Carlos José Caetano Bacha (Vice-Coordenador) 
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Forma: a distância 

Objetivo: desenvolver no aluno uma visão estratégi-

ca do cooperativismo de crédito brasileiro, discutindo 

as razões que favorecem o crescimento do segmento 

dentro do mercado financeiro brasileiro.

Disciplinas: – Módulo 1: Cooperativismo de Crédito 

e o Contexto Institucional e Econômico; – Módulo 2: 

Ferramentas de Apoio à Gestão; – Módulo 3: Gestão 

da Operação.

Público-alvo: profissionais com curso superior comple-

to que desejem aprimorar seus conhecimentos em ati-

vidades nas áreas de cooperativas de crédito.

Período de realização: 3/10/15 a 3/10/17 

Carga horária: 425h 

Vagas: 500 

Inscrição: 3/8/15 a 2/10/15 

Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada 

Especialização 
MBA EM GESTÃO DE NEGÓCIOS 

Responsáveis: Pedro Valentim Marques (Coordenador) 

e Carlos José Caetano Bacha (Vice-Coordenador)

Forma: a distância 

Objetivo: reciclar e treinar profissionais com formação 

superior em gestão estratégica de empresas, tendo 

como objetivos a realização, o planejamento, o con-

trole da produção, a comercialização e a gestão de 

pessoas e processos.

Disciplinas: – Administração; – Economia; – Marketing; 

– Metodologia de Monografia.

Público-alvo: profissionais com curso superior com-

pleto que desejem aprimorar seus conhecimentos em 

gestão de negócios, conhecimentos básicos de pro-

cessador de texto, planilha de cálculo e internet (aces-

sar e-mail, sites, redes sociais).

Período de realização: 1/10/15 a 5/10/17 

Carga horária: 403h 

Vagas: 550 

Inscrição: 1/6/15 a 30/9/15 

Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada 
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Especialização 
MBA EM GESTÃO DE NEGÓCIOS

Responsáveis: Pedro Valentim Marques (Coordenador) 

e Carlos José Caetano Bacha (Vice-Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: reciclar e treinar profissionais com formação 

superior em gestão estratégica de empresas, tendo 

como objetivos a realização, o planejamento, o con-

trole da produção, a comercialização e a gestão de 

pessoas e processos.

Disciplinas: – Administração; – Economia; – Marketing; 

– Metodologia de Monografia.

Público-alvo: profissionais com curso superior com-

pleto que desejem aprimorar seus conhecimentos em 

gestão estratégica de empresas, conhecimentos bá-

sicos de processador de texto, planilha de cálculo e 

internet (acessar e-mail, sites, redes sociais).

Período de realização: 11/9/15 a 15/9/17 

Carga horária: 403h 

Vagas: 53 

Inscrição: 1/6/15 a 10/9/15 

Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada 

Especialização 
MBA EM GESTÃO DE PROJETOS 

Responsáveis: Pedro Valentim Marques (Coordenador) 

e Carlos José Caetano Bacha (Vice-Coordenador)

Forma: a distância 

Objetivo: apresentar as mais recentes ferramentas e 

técnicas do gerenciamento de projetos, segundo as 

melhores práticas recomendadas pelo órgão global, 

Project Management Institute (PMI). Bem como, apre-

sentar o Project Management Body Of Knowledge 

(PMBOK) como um modelo de gerenciamento de pro-

jetos nas diversas áreas do conhecimento, o qual for-

nece técnicas que melhoram os controles de escopo, 

prazo, custo e qualidade. De maneira prática, o curso 

aborda as técnicas para a concepção, planejamen-

to, execução, controle e encerramento dos projetos. 

Podendo ainda, ser utilizado como preparatório para 

Certificação PMP®.

Disciplinas: – Módulo I: Introdução à Gestão de Pro-

jetos e Estrutura; – Módulo II: Fundamentos do Pro-

jeto; – Módulo III: A Dimensão Humana em Projetos; 
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– Módulo IV: O Ambiente de Negócio em Projetos; – 

Módulo V: Projeto de Conclusão.

Público-alvo: profissionais com curso superior com-

pleto que desejem aprimorar seus conhecimentos em 

gestão de projetos, conhecimentos básicos de proces-

sador de texto, planilha de cálculo e internet (acessar 

e-mail, sites, redes sociais).

Período de realização: 26/10/15 a 30/10/17 

Carga horária: 414h 

Vagas: 500 

Inscrição: 1/7/15 a 23/10/15 

Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada 

Especialização 
MBA EM GESTÃO DE PROJETOS

Responsáveis: Pedro Valentim Marques (Coordenador) 

e Carlos José Caetano Bacha (Vice-Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: apresentar as mais recentes ferramentas e 

técnicas do gerenciamento de projetos, segundo as 

melhores práticas recomendadas pelo órgão global, 

Project Management Institute (PMI). Bem como, apre-

sentar o Project Management Body Of Knowledge 

(PMBOK) como um modelo de gerenciamento de pro-

jetos nas diversas áreas do conhecimento, o qual for-

nece técnicas que melhoram os controles de escopo, 

prazo, custo e qualidade. De maneira prática, o curso 

aborda as técnicas para a concepção, planejamen-

to, execução, controle e encerramento dos projetos. 

Podendo ainda, ser utilizado como preparatório para 

Certificação PMP®.

Disciplinas: – Módulo I: Introdução a Gestão de Proje-

tos e Estrutura; – Módulo II: Fundamentos do Projeto; – 

Módulo III: A Dimensão Humana em Projetos; – Módu-

lo IV: O Ambiente de Negócio em Projetos; – Módulo 

V: Projeto de Conclusão.

Público-alvo: profissionais com curso superior com-

pleto que desejem aprimorar seus conhecimentos em 

gestão de projetos, conhecimentos básicos de proces-

sador de texto, planilha de cálculo e internet (acessar 

e-mail, sites, redes sociais).

Período de realização: 16/10/15 a 20/10/17 

Carga horária: 412h 

Vagas: 53 
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Inscrição: 1/6/15 a 15/10/15 

Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada 

Especialização 
MBA EM GESTÃO ESCOLAR 

Responsáveis: Pedro Valentim Marques (Coordenador) 

e Rosebelly Nunes Marques (Vice-Coordenadora)

Forma: a distância 

Objetivo: proporcionar sólida e adequada formação 

teórica e prática dos elementos organizativos e peda-

gógicos da escola. Desta forma, contribuir com a qua-

lificação dos coordenadores pedagógicos, e/ou profis-

sionais que exercem função equivalente e integram a 

equipe gestora nas escolas, na perspectiva da gestão 

democrática e participativa em diversas áreas educa-

cionais propiciando o desenvolvimento do trabalho 

em equipe e de liderança, além da efetivação do direi-

to à educação escolar básica com qualidade social. A 

capacitação de gestores educacionais visando plane-

jar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas, 

além de desenvolver competências que possibilitem 

atuarem como transformadores a fim de contribuir 

com o aumento dos padrões de qualidade da educa-

ção e com a concretização da função social da escola 

com vistas ao sucesso qualitativo do processo educati-

vo e na sustentabilidade das Instituições. Os objetivos 

específicos vão em direção a uma educação que pro-

porciona a transformação dos espaços escolares, de 

forma coletiva e transparente, e consequentemente, 

dos sujeitos envolvidos: – Identificar novas oportuni-

dades de prospecção, com base nos cenários educa-

cionais existentes; – Conhecer e analisar abordagens a 

acerca da Estratégia Empresarial relacionando-as com 

a escola; – Capacitar lideranças para gerir o corpo so-

cial com foco em resultados para a escola; – Aplicar os 

conceitos de gestão financeira, com foco na maximiza-

ção dos resultados que favoreçam a escola; – Empre-

gar os sistemas de informações gerenciais como fer-

ramentas de apoio à tomada de decisão; – Conhecer 

ações de gestão de marketing educacional como par-

ceiro da imagem da escola; – Compreender a estrutura 

de gestão educacional do Brasil e seus instrumentos 

de gestão e avaliação; – Proporcionar oportunidades 

de lidar com ferramentas tecnológicas que favoreçam 
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o trabalho coletivo e a transparência da gestão da es-

cola; – Proporcionar o exercício de práticas inovadoras 

nos processos de planejamento e avaliação da gestão 

escolar; – Incentivar a gestão democrática e a desen-

volver práticas colegiadas de gestão no ambiente es-

colar que favoreçam a formação cidadã do estudante; 

– Possibilitar oportunidades para ampliação de habili-

dades para analisar e resolver problemas, elaborar e 

desenvolver projetos e atividades na área de gestão 

com o suporte das novas tecnologias de informação e 

comunicação; – Desenvolver a compreensão pedagó-

gica de gestão escolar, situada nos contextos micro e 

macro da escola, superando as concepções fragmen-

tadas do processo educacional e contemplando as di-

mensões da construção e formação como objeto do 

trabalho pedagógico; – Fornecer subsídios para que a 

gestão da escola aconteça de forma criativa, coletiva e 

democrática, visando à participação dos alunos, pro-

fessores, funcionários e da comunidade.

Disciplinas: – Módulo I: Fundamentos, Política e Ges-

tão Educacional; – Módulo II: Planejamento, Prática da 

Gestão Escolar e Liderança; – Módulo III: Gestão do 

Conhecimento na Era Digital e a Prática de Projetos 

Interdisciplinares.

Público-alvo: diretores, coordenadores de curso, coor-

denadores pedagógicos, orientadores educacionais e 

supervisores que atuam em instituições educacionais 

de níveis básico ou superior, públicas ou privadas.

Período de realização: 18/8/15 a 14/8/17 

Carga horária: 400h 

Vagas: 500 

Inscrição: 2/1/15 a 15/8/15 

Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: aprovada 

Especialização 
MBA EM GESTÃO TRIBUTÁRIA NAS 
EMPRESAS 

Responsáveis: Pedro Valentim Marques (Coordenador) 

e Carlos José Caetano Bacha (Vice-Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: analisar e discutir relevantes temas e signi-

ficativas questões fiscais dos segmentos do planeja-

mento, da coordenação e do controle tributário decor-

rentes de operações industriais, negócios mercantis e 
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prestações de serviços – devidamente acompanhados 

e orientados pelo Docente – por meio de um eficiente 

método de perquirição que permita obter as respecti-

vas soluções, com suporte na normatividade inserida 

no Sistema Constitucional Tributário, na lei tributária 

aplicável, nas manifestações jurisprudenciais aplicá-

veis, e, nas situações em que se refiram às questões 

fiscais decorrentes de leis tributárias lacunosas ou obs-

curas, com abrigo em legítimos conceitos figuras, insti-

tutos e categorias tributárias. 

Disciplinas: – Módulo I: Gestão Tributária nas Empre-

sas; – Módulo II: Gestão Tributária nas Empresas; – Mó-

dulo III: Gestão Tributária nas Empresas.

Público-alvo: profissionais com curso superior com-

pleto que exerçam atividades nas áreas Tributária de 

Empresas Industriais, Mercantis e de Prestações de 

Serviços, assim como em escritórios de advocacia e de 

consultoria e assessoria contábil-fiscal.

Período de realização: 11/9/15 a 15/9/17 

Carga horária: 440h 

Vagas: 53 

Inscrição: 8/6/15 a 10/9/15 
Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada 

Especialização 
MBA EM GESTÃO TRIBUTÁRIA NAS EMPRESAS

Responsáveis: Pedro Valentim Marques (Coordenador) 

e Carlos José Caetano Bacha (Vice-Coordenador)

Forma: a distância 

Objetivo: analisar e discutir relevantes temas e signi-

ficativas questões fiscais dos segmentos do planeja-

mento, da coordenação e do controle tributário decor-

rentes de operações industriais, negócios mercantis e 

prestações de serviços – devidamente acompanhados 

e orientados pelo Docente – por meio de um eficiente 

método de perquirição que permita obter as respecti-

vas soluções, com suporte na normatividade inserida 

no Sistema Constitucional Tributário, na lei tributária 

aplicável, nas manifestações jurisprudenciais aplicá-

veis, e, nas situações em que se refiram às questões 

fiscais decorrentes de leis tributárias lacunosas ou obs-

curas, com abrigo em legítimos conceitos figuras, insti-

tutos e categorias tributárias.

Disciplinas: – Módulo I:  Gestão Tributária nas Empresas; 
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– Módulo II: Gestão Tributária nas Empresas; – Módulo 

III: Gestão Tributária nas Empresas.

Público-alvo: profissionais com curso superior com-

pleto que exercem atividades nas áreas Tributária de 

Empresas Industriais, Mercantis e de Prestações de 

Serviços, assim como em escritórios de advocacia e de 

consultoria e assessoria contábil-fiscal.

Período de realização: 1/9/15 a 5/9/17 

Carga horária: 440h 

Vagas: 500 

Inscrição: 2/1/15 a 31/8/15 

Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada 

Especialização 
MBA EM MARKETING 

Responsáveis: Pedro Valentim Marques (Coordenador) 

e Eduardo Eugenio Spers (Vice-Coordenador) 

Forma: a distância 

Objetivo: capacitar os participantes através de um 

programa abrangente e construído a partir de pesqui-

sas com os docentes da Universidade de São Paulo da 

área de Marketing. A proposta integra a reflexão e o 

pensamento sobre a tomada de decisão.

Disciplinas: – Módulo I: Gestão de Marketing; – Mó-

dulo II: Estratégia em Marketing; – Módulo III: Tópicos 

de Marketing.

Público-alvo: profissionais e egressos que pretendem 

elevar o conhecimento e desempenho profissional na 

área de marketing.

Período de realização: 15/9/15 a 19/9/17 

Carga horária: 400h 

Vagas: 400 

Inscrição: 4/5/15 a 14/9/15 
Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
ENGENHARIA ECONÔMICA E AVALIAÇÃO DE 
EMPRESAS 

Responsável: Pedro Valentim Marques (Coordenador)

Forma: a distância 

Objetivos: trazer a profissionais de mercado e de-

mais interessados em um conjunto de conhecimen-

tos e ferramentas modernas aplicadas à análise 
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econômico-financeira de projetos e empresas. O curso 

enfatizará os aspectos e as questões que afetam o va-

lor de empresas novas e em operação. Serão discuti-

dos aspectos do negócio, do mercado, da estrutura de 

capital, das condições de financiamento, da legislação, 

dentre outros que afetam o valor e a estruturação dos 

empreendimentos nos dias atuais. O curso de atualiza-

ção em Engenharia Econômica e Avaliação de Empre-

sas, portanto, tem como objetivos gerais proporcionar 

uma visão integrada dos aspectos organizacionais e 

econômico-financeiros que fundamentam os proces-

sos de estruturação e valoração de empreendimentos 

novos e maduros. Especificamente, pretende-se que 

os alunos sejam capazes de: – Entender os principais 

fatores que afetam o valor de empresas e projetos de 

investimento e como lidar com eles; – Identificar a mo-

dalidade de financiamento mais adequada ao tipo de 

investimento; – Entender os aspectos negociais e ju-

rídicos envolvidos em uma proposta de investimento.

Disciplinas: – Módulo I: Fundamentos; – Módulo II: De-

monstrativos Financeiros; – Módulo III: Cálculo Finan-

ceiro; – Módulo IV: Valoração e Acompanhamento de 

Empresas e Projetos.

Público-alvo: profissionais e estudantes de graduação 

e pós-graduação que buscam aprofundar os conheci-

mentos em Finanças Corporativas e de Mercado; can-

didatos a Exames de Certificação da ANBID, ANCOR, 

APIMEC; demais interessados nos temas abordados.

Período de realização: 27/10/15 a 25/10/16 

Carga horária: 130h 

Vagas: 500 

Inscrição: 1/6/15 a 26/10/15 

Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
GESTÃO DE PESSOAS – EVOLUINDO NO 
CONCEITO 

Responsáveis: Pedro Valentim Marques (Coordenador) 

e Heliani Berlato dos Santos (Vice-Coordenadora)

Forma: a distância 

Objetivos: capacitar as pessoas ao entendimento 

objetivo das práticas de gestão de pessoas livre dos 

engessamentos muitas vezes apregoados pela área. 

Desenvolver uma visão crítica na área organizacional 
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e de pessoas.

Disciplinas: – Cultura e Comportamento Organizacio-

nal; – Desenvolvimento de Lideranças; – Desenvolvi-

mento Humano nas Organizações; – Dilemas Con-

temporâneos de Carreira; – Gestão de Talentos; – Os 

Desafios para Construir Times; – Práticas Organizacio-

nais em Gestão de Pessoas; – Relacionamento Inter-

pessoal; – Visão Crítica à Área de RH.

Público-alvo: profissionais, recém-formados e interes-

sados em elevar o desempenho profissional através 

do aprimoramento de conhecimentos em gestão de 

pessoas.

Período de realização: 14/9/15 a 19/9/16 

Carga horária: 120h 

Vagas: 250 

Inscrição: 6/6/15 a 11/9/15 
Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
GESTÃO DO PESCADO 

Responsáveis: Pedro Valentim Marques (Coordenador) 

e Carlos José Caetano Bacha (Vice-Coordenador)

Forma: a distância 

Objetivos: formar profissionais para que atuem como 

transformadores na gestão de processos da cadeia pro-

dutiva de pescados. O curso busca capacitar o aluno na 

área técnica (pré e pós-pesca) e de negócios (econômi-

ca, gestão e contábil) para conhecer e avaliar o setor, 

buscando perceber novas oportunidades negociais, 

bem como desenvolver, implementar e avaliar produ-

tos e serviços nas mais diversas áreas de atuação.

Disciplinas: – Módulo I: Produção do Pescado; – Módu-

lo II: Economia e Gestão na Cadeia do Pescado; – Mó-

dulo III: Processamento e Comercialização do Pescado.

Público-alvo: profissionais com curso superior comple-

to que estejam no setor ou que estejam interessados 

em atuar no mesmo.

Período de realização: 6/8/15 a 4/8/16 

Carga horária: 180h 

Vagas: 270 

Perído de inscrição: 4/5/15 a 3/8/15 
Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada 
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Programa de Atualização 
MARKETING EM ALIMENTOS E 
AGRONEGÓCIOS 

Responsáveis: Pedro Valentim Marques (Coordenador) 

e Eduardo Eugenio Spers (Vice-Coordenador)

Forma: a distância 

Objetivo: capacitar os participantes para o desenvolvi-

mento de estratégias de marketing e análise mercado-

lógica, tomada de decisão de agronegócios e alimen-

tos, através de um programa abrangente construído a 

partir de pesquisas com renomados docentes da área 

de Marketing aplicado ao Agronegócio. Atualizar o 

profissional que já atua no mercado e preparar os no-

vos para as inovações do marketing no agronegócio e 

alimentos.

Disciplina: Marketing em Alimentos e Agronegócios.

Público-alvo: profissionais, recém-formados e interes-

sados em elevar o desempenho profissional através do 

aprimoramento de conhecimentos de Marketing em 

Agronegócios e Alimentos.

Período de realização: 2/9/15 a 6/9/16 

Carga horária: 80h 

Vagas: 500 

Inscrição: 6/5/15 a 31/8/15 
Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada 
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CAMPUS DE

PIRASSUNUNGA
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FACULDADE DE ZOOTECNIA E 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS

O Campus da Universidade de São Paulo em Piras-

sununga 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, toda a infraes-

trutura de apoio para 

os estudantes, como 

moradia estudantil, 

restaurante e circular 

interno. A Prefeitura 

do Campus apoia e 

atende aos objetivos 

de ensino, pesquisa e 

extensão da Faculda-

de de Zootecnia e En-

genharia de Alimentos 

(FZEA), da Faculdade 

de Medicina Veteriná-

ria e Zootecnia (FMVZ) 

e outras unidades de 

ensino da Universidade de São Paulo.

O campus possui alguns espaços e serviços diferencia-

dos, como centro de eventos, anfiteatro e quadras es-

portivas, que atendem, além de alunos de graduação 

e pós-graduação, estagiários, profissionais e estudan-

tes de outras instituições. Com estas características, o 

campus da USP de Pirassununga é um local propício à 

prática de serviços de extensão universitária. Aqui são 

oferecidos cursos de extensão vinculados aos cursos 

de graduação, especificamente direcionados à agroin-

dústria, à criação e saúde animal e engenharias.

Possui projetos de extensão à comunidade como o Ci-

nema no Campus, com exibição de filmes em dois dias 

por semana como uma forma de disseminar a cultura. 

Também é responsável pelo projeto Desenvolvendo a 
Cultura da Bike, que consiste no empréstimo de bici-

cletas para os estudantes, promovendo a utilização de 

transporte alternativo sem poluentes, fomentando o uso 



| 121 

seguro, confortável e inteligente da bicicleta no campus 

e estimulando a atividade física e a higiene mental.

É importante mencionar os programas de práticas es-

portivas e de atividades físicas orientadas destinadas à 

comunidade interna e as atividades esportivas progra-

madas 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 responsá-

vel pelo gerenciamento 

destas atividades de 

extensão universitária, o 

campus dá suporte aos 

programas destinados 

à população que vêm à 

Faculdade de Zootecnia 

e Engenharia de Alimen-

tos em busca dos servi-

ços de alguns programas, como por exemplo:

 » A medicina veterinária na educação em saúde do mu-

nicípio de Pirassununga/SP;

 » Projeto Carroceiro FZEA-USP/Pirassununga;

 » 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 muni-

cípio de Pirassununga;

 » Centro de Inovação Tecnológica e Extensão Universi-

tária (UNICETEX) – Incubadora de Empresas.

Foto: USP Imagens
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FACULDADE DE MEDICINA DE 
RIBEIRÃO PRETO

As atividades de Extensão da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto (FMRP) são, principalmente: atenção 

à saúde, associada à atividade de ensino e pesquisa, 

em diferentes níveis e em diferentes cenários; ativida-

des educativas para a comunidade; assessoria e con-

sultoria; cursos de extensão universitária; oferecimento 

de estágios, programas de aperfeiçoamento, aprimo-

ramento e Residência Multiprofissional; participação 

em programas da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 

Universitária (Aprender com Cultura e Extensão, a USP 
e as Profissões, Universidade Aberta à Terceira Idade 

etc.), realização de eventos e elaboração de material 

de divulgação e artigos para o publico leigo.

Em parceria com a Comissão de Graduação da FMRP, 

a CCEx criou a disciplina Atividades de Cultura e Ex-
tensão, destinada a graduandos.

As atividades culturais na FMRP são gerenciadas pelo 

Museu Histórico da instituição. Exposições e mostras 

de arte são realizadas na sede do museu, localizada 

no Espaço Cultura e de Extensão Universitária (ECEU), 

no centro da cidade de Ribeirão Preto, e no saguão 
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do Prédio Central da instituição, no campus da USP. 

Para essas exposições é utilizado material do acervo 

próprio ou elas são realizadas em parceria com artistas 

e com entidades, como museus da USP, Fundação Ja-

pão e Museu de Arte de Ribeirão Preto. 

O Museu Histórico e a CCEx-FMRP estimulam, tam-

bém, a produção de livros históricos e culturais e a rea-

lização de palestras e cursos na área de Humanidades.

Foto: USP Imagens 



126 |

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 
ESPORTE DE RIBEIRÃO PRETO

CURSO   

Difusão 
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA FADIGA CENTRAL 
E PERIFÉRICA 

Responsáveis: Marcelo Papoti (Coordenador) e Adeli-

no Sanchez Ramos da Silva (Vice-Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: estudar os avanços e os procedimentos re-

lacionados à técnica de Twitch Interpolation, aplicados 

para a determinação da fadiga central e periférica.

Disciplina: Avaliação da Fadiga Central e Periférica.

Público-alvo: profissionais formados e estudantes da 

área da Saúde. 

Período de realização: 3/8 a 22/8 

Carga horária: 30h 

Vagas: 20 

Inscrição: 20/7 a 31/7 

Contato: Ronaldo Gobbi ou Carlos Kalva 

Situação: homologada 

ATIVIDADE   

Programa de Atualização 
ESCOLA DE FUTSAL DA EEFERP-USP 

Responsável: Renato Francisco Rodrigues Marques 

(Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: este programa de atualização consiste na 

oferta de aulas de futsal para crianças e jovens entre 11 

e 15 anos de idade. A participação dos alunos inscritos 

neste programa ocorrerá na colaboração para condu-

ção das aulas de futsal, juntamente com educador da 

EEFERP-USP. Os objetivos são: – Oferecer espaço de 
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vivência prática a discentes do curso de Bacharelado 

em Educação Física e Esporte da EEFERP-USP em 

processos pedagógicos ligados à iniciação esportiva 

de crianças e jovens no futsal; – Promover espaço de 

experiências e reflexões sobre a prática pedagógica; – 

Aproximar a Universidade da comunidade de Ribeirão 

Preto e região através da oferta de atividades esporti-

vas sistematizadas.

Disciplina: Vivência Pedagógica em Futsal. 

Público-alvo: alunos de graduação de curso de Bacha-

relado em Educação Física e Esporte. 

Período de realização: 5/8/15 a 29/6/16 

Carga horária: 178h 

Vagas: 4 

Inscrição: 1/6/15 a 7/7/15 

Contato: Renato ou Jonatas 

Situação: solicitada 

FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE 
DE RIBEIRÃO PRETO

CURSOS   

Difusão 
ESTUDO DIRIGIDO E REVISÃO PREPARATÓRIA 
PARA ANPEC – ÁREA DE ESTATÍSTICA E 
ECONOMETRIA

Responsável: Roseli da Silva (Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: desenvolver competências específicas para 

realização de prova (estilo verdadeiro/falso com pe-

nalidade para o erro), em tempo escasso, requerendo 

tanto treino específico para o tipo de prova, quanto 

revisão do conteúdo teórico estudado na área de Es-

tatística.

Disciplina: Estatística e Econometria.  

Público-alvo: alunos e ex-alunos dos cursos de gradu-

ação da FEARP-USP, de outras unidades, estudantes 

e graduados externos com interesse em preparação 

(estudo dirigido e revisão de conteúdo programático) 

em Estatística e Econometria para a prova de seleção 

para o mestrado.

Período de realização: 28/7 a 30/9 
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Carga horária: 60h 

Vagas: 45 

Inscrição: 1/6 a 10/7 

Contato: Rita ou Angela 

Situação: homologada 

Difusão 
MOODLE PARA AUTORES E TUTORES: 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA WEB 2.0 

Responsáveis: José Dutra de Oliveira Neto (Coordena-

dor) e Claudio de Souza Miranda (Vice-Coordenador)

Forma: a distância 

Objetivo: capacitar docentes, futuros docentes, ins-

trutores e consultores de todos os níveis educacionais, 

incluindo-se ensino fundamental, médio, superior, cur-

sos livres e educação corporativa e que desejam utilizar 

o Moodle como ambiente virtual de aprendizagem de 

cursos on-line em quaisquer áreas do conhecimento. 

Disciplina: Moodle.

Público-alvo: docentes, futuros docentes, instrutores e 

consultores de todos os níveis educacionais incluindo-

-se ensino fundamental, médio, superior cursos livres e 

corporativos que desejam utilizar o ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle como suporte à EAD.

Período de realização: 15/9 

Carga horária: 4h 

Vagas: 20 

Inscrição: 1/5 a 1/9 
Contato: Dutra 

Situação: solicitada 

Especialização 
MBA NEUROMARKETING 

Responsáveis: Janaina de Moura Engracia Giraldi (Co-

ordenadora) e Jorge Henrique Caldeira de Oliveira 

(Vice-Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: apresentar o campo multidisciplinar da Neu-

rociência aplicada ao Marketing e demonstrar que a 

utilização das técnicas que avaliam a atividade cerebral 

e de biofeedback é um ponto diferencial para enten-

der o comportamento do consumidor.

Disciplinas: – Fundamentos e Gestão de Marketing; – 

Neurociência do Comportamento; – Neuromarketing.

Público-alvo: curso direcionado a empresários, 
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profissionais e executivos das áreas relacionadas ao 

marketing, interessados em obter conhecimento para 

lidar com problemas relevantes, a partir do ferramental 

desenvolvido pela Neurociência.

Período de realização: 8/8/15 a 8/12/17 

Carga horária: 450h 

Vagas: 45 

Inscrição: 1/8/15 a 5/8/15 

Contato: Comercial 

Situação: solicitada 

FACULDADE DE FILOSOFIA, 
CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO 
PRETO

CURSOS   

Difusão 
MULHERES E ISLÃ: UMA ABORDAGEM 
ANTROPOLÓGICA 

Responsável: Francirosy Campos Barbosa Ferreira 

(Coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: discutir alguns elementos da teologia islâ-

mica na perspectiva antropológica que trate da Mu-

lher Muçulmana e seu universo religioso (temas como 

casamento, divórcio, conhecimento, sexualidade etc., 

serão abordados) a fim de que se possa contribuir para 

formação de graduandos, professores e pesquisado-

res interessados 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 contextu-

alização do fenômeno religioso. A presente proposta 

de curso visa abordar esses conteúdos a partir de uma 

perspectiva antropológica, histórica e teológica.

Disciplina: Mulheres e Islã: uma Abordagem Antropo-

lógica.

Público-alvo: graduandos e graduados da área de Psi-

cologia e Educação, professores de escola pública e 

interessados no tema.

Período de realização: 24/8 a 19/10 

Carga horária: 24h 

Vagas: 100 
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Inscrição: 3/8 a 21/8 

Contato: Renê Achcar 

Situação: homologada 

Difusão 
XLIII SEMANA DE BIOESTUDOS – 
ASTROBIOLOGIA:  A VIDA NO CONTEXTO 
CÓSMICO 

Responsável: Dalton de Souza Amorim (Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: o intuito da Semana é enriquecer a forma-

ção acadêmica e cultural de alunos e interessados da 

FFCLRP-USP e de outras instituições de ensino superior 

de Ribeirão Preto e região. O contato entre os próprios 

alunos e desses com pesquisadores e professores das 

mais diversas áreas das Ciências da Natureza e vindos 

de diferentes regiões do país, permite uma enorme tro-

ca de experiências e o embate de opiniões, fato com-

provadamente essencial para o progresso científico e 

social de um país. Neste minicurso, serão apresentados 

os principais esforços da ciência na busca de possíveis 

sinais de vida e inteligência extraterrestres.

Disciplina: XLIII Semana de Bioestudos – Astrobiolo-

gia: a Vida no Contexto Cósmico.

Público-alvo: o evento recebe estudantes de gradua-

ção e pós-graduação, docentes e profissionais liberais 

principalmente de Ribeirão Preto e região, que atuam 

ou têm interesse em temas da Biologia. A faixa etária é 

de 18 a 40 anos de idade.

Período de realização: 18/8

Carga horária: 8h 

Vagas: 20 

Inscrição: 15/6 a 15/8 

Contato: Graziela Aguiar 

Situação: solicitada 

Difusão 
XLIII SEMANA DE BIOESTUDOS – 
BIOEMPREENDEDORISMO 

Responsável: John Campbell McNamara (Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: o intuito da Semana é enriquecer a forma-

ção acadêmica e cultural de alunos e interessados da 

FFCLRP-USP e de outras instituições de ensino supe-

rior de Ribeirão Preto e região. O contato entre os 
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próprios alunos e desses com pesquisadores e profes-

sores das mais diversas áreas das Ciências da Nature-

za vindos de diferentes regiões do país, permite uma 

enorme troca de experiências e o embate de opiniões, 

fato comprovadamente essencial para o progresso 

científico e social de um país. Neste minicurso, será 

evidenciada a redução da distância entre a ciência e a 

comunidade acadêmica e empresarial e a identificação 

de oportunidades de converter um processo biotecno-

lógico numa aplicação empresarial. Além disso, este 

curso também pretende ajudar os alunos a pensar em 

propostas alternativas de financiamento da ciência e 

na sua sustentabilidade. E por fim, visa perceber como 

o produto da ciência – o conhecimento – pode trazer 

benefícios à população.

Disciplina: XLIII Semana de Bioestudos – Bioempreen-

dedorismo.

Público-alvo: o evento recebe estudantes de gradua-

ção e pós-graduação, docentes e profissionais liberais 

principalmente de Ribeirão Preto e região, que atuam 

ou têm interesse em temas da Biologia. A faixa etária é 

de 18 a 40 anos de idade.

Período de realização: 18/8 

Carga horária: 8h 

Vagas: 20 

Inscrição: 15/6 a 15/8 

Contato: Graziela Aguiar 

Situação: solicitada 

Difusão 
XLIII SEMANA DE BIOESTUDOS – ECOLOGIA DE 
ARANHAS 

Responsável: Dalton de Souza Amorim (Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: o intuito da Semana é enriquecer a forma-

ção acadêmica e cultural de alunos e interessados da 

FFCLRP-USP e de outras instituições de ensino supe-

rior de Ribeirão Preto e região. O contato entre os 

próprios alunos e desses com pesquisadores e profes-

sores das mais diversas áreas das Ciências da Nature-

za vindos de diferentes regiões do país, permite uma 

enorme troca de experiências e o embate de opiniões, 

fato comprovadamente essencial para o progresso 

científico e social de um país. Neste minicurso, apre-

sentar-se-ão diversidade comportamental e ecológica 
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de aranhas relacionandas com o contexto evolutivo, 

além de expor as principais interações entre aranhas 

e espécies vegetais.

Disciplina: XLIII Semana de Bioestudos – Ecologia de 

Aranhas.

Público-alvo: o evento recebe estudantes de gradua-

ção e pós-graduação, docentes e profissionais liberais 

principalmente de Ribeirão Preto e região, que atuam 

ou têm interesse em temas da Biologia. A faixa etária é 

de 18 a 40 anos de idade.

Período de realização: 18/8 

Carga horária: 8h 

Vagas: 20 

Inscrição: 15/6 a 15/8 

Contato: Graziela Aguiar 

Situação: solicitada 

Difusão 
XLIII SEMANA DE BIOESTUDOS – FIELD-
SKETCHING 

Responsável: John Campbell McNamara (Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: o intuito da Semana é enriquecer a forma-

ção acadêmica e cultural de alunos e interessados da 

FFCLRP-USP e de outras instituições de ensino supe-

rior de Ribeirão Preto e região. O contato entre os 

próprios alunos e desses com pesquisadores e profes-

sores das mais diversas áreas das Ciências da Nature-

za vindos de diferentes regiões do país, permite uma 

enorme troca de experiências e o embate de opiniões, 

fato comprovadamente essencial para o progresso 

científico e social de um país. Neste minicurso, serão 

apresentadas técnicas de ilustração de campo que 

auxiliem na observação e caracterização das plantas 

brasileiras.

Disciplina: XLIII Semana de Bioestudos – Field-Ske-

tching.

Público-alvo: o evento recebe estudantes de gradua-

ção e pós-graduação, docentes e profissionais liberais 

principalmente de Ribeirão Preto e região, que atuam 

ou têm interesse em temas da Biologia. A faixa etária é 

de 18 a 40 anos de idade.

Período de realização: 20/8  

Carga horária: 8h 

Vagas: 20 
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Inscrição: 15/6 a 15/8 

Contato: Graziela Aguiar 

Situação: solicitada 

Difusão 
XLIII SEMANA DE BIOESTUDOS – INTRODUÇÃO 
AOS SISTEMAS AGROFLORESTAIS 
SUCESSIONAIS 

Responsável: Dalton de Souza Amorim (Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: o intuito da Semana é enriquecer a forma-

ção acadêmica e cultural de alunos e interessados da 

FFCLRP-USP e de outras instituições de ensino superior 

de Ribeirão Preto e região. O contato entre os próprios 

alunos e desses com pesquisadores e professores das 

mais diversas áreas das Ciências da Natureza vindos de 

diferentes regiões do país, permite uma enorme troca 

de experiências e o embate de opiniões, fato com-

provadamente essencial para o progresso científico e 

social de um país. Neste minicurso, será oferecida aos 

participantes uma introdução aos sistemas agroflores-

tais sucessionais – princípios, técnicas e práticas. Con-

duzir reflexões sobre o papel dos biólogos no campo 

da Agroecologia e a importância da Agrofloresta para 

a sustentabilidade na atualidade.

Disciplina: XLIII Semana de Bioestudos – Introdução 

aos Sistemas Agroflorestais Sucessionais.

Público-alvo: o evento recebe estudantes de gradua-

ção e pós-graduação, docentes e profissionais liberais 

principalmente de Ribeirão Preto e região, que atuam 

ou têm interesse em temas da Biologia. A faixa etária é 

de 18 a 40 anos de idade.

Período de realização: 18/8 

Carga horária: 8h 

Vagas: 20 

Inscrição: 15/6 a 15/8 

Contato: Graziela Aguiar 

Situação: solicitada 

Difusão 
XLIII SEMANA DE BIOESTUDOS – TÉCNICAS 
DE BIOLOGIA MOLECULAR APLICADAS À 
CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE 
EXTINÇÃO

Responsável: John Campbell McNamara (Coordenador)
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Forma: presencial 

Objetivo: o intuito da Semana é enriquecer a forma-

ção acadêmica e cultural de alunos e interessados da 

FFCLRP-USP e de outras instituições de ensino supe-

rior de Ribeirão Preto e região. O contato entre os 

próprios alunos e destes com pesquisadores e profes-

sores das mais diversas áreas das Ciências da Natureza 

e vindos de diferentes regiões do país, permite uma 

enorme troca de experiências e o embate de opiniões, 

fato comprovadamente essencial para o progresso 

científico e social de um país. Neste minicurso, serão 

introduzidos fundamentos básicos de técnicas molecu-

lares aplicadas à genética da conservação.

Disciplina: XLIII Semana de Bioestudos – Técnicas de 

Biologia Molecular Aplicadas à Conservação de Espé-

cies Ameaçadas de Extinção.

Público-alvo: o evento recebe estudantes de gradua-

ção e pós-graduação, docentes e profissionais liberais 

principalmente de Ribeirão Preto e região, que atuam 

ou têm interesse em temas da Biologia. A faixa etária é 

de 18 a 40 anos de idade.

Período de realização: 18/8 

Carga horária: 8h 

Vagas: 20 

Inscrição: 15/6 a 15/8 

Contato: Graziela Aguiar 

Situação: solicitada 

FACULDADE DE MEDICINA DE 
RIBEIRÃO PRETO

CURSO   

Difusão 
ANATOMIA TOPOGRÁFICA APLICADA PARA 
MEDICINA 

Responsável: Luis Fernando Tirapelli (Coordenador)

Forma: presencial 

Objetivos: reciclar, atualizar e adquirir conhecimento 

da Disciplina de Anatomia Humana Topográfica com 

aplicações clínico-cirúrgicas.

Disciplina: Anatomia Humana Topográfica com Aplica-

ções Cirúrgicas.

Público-alvo: médicos, residentes e alunos do curso de 
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Medicina.

Período de realização: 15/8/15 a 2/7/16 

Carga horária: 65h 

Vagas: 25 

Inscrição: 10/7/15 a 10/8/15 
Contato: Fermino Sanches Lizarte Neto 

Situação: solicitada



136 |

As informações deste catálogo foram extraídas do site 

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

junho de 2015.

Este livro foi produzido com as fontes tipográficas da fa-

mília Avenir LT Std (Avenir LT Std 35 Light, Avenir LT Std 
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95 Black ) e impresso na JLE Gráfica e Editora.
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