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Curso de especialização é uma modalidade de pós-

-graduação lato sensu, com duração mínima de 360 

horas. Deve ser constituído como um sistema organi-

zado de uma ou mais disciplinas, que visa a qualificar 

profissionais em campo determinado de conhecimento. 

De natureza técnico-profissional, possibilita aos interes-

sados aprofundar seus conhecimentos e competências 

em uma determinada área, aprofundando o ensino de 

graduação.

Curso de aperfeiçoamento com carga horária mínima 

de 180 horas, o Curso de Aperfeiçoamento é um siste-

ma organizado de uma ou mais disciplinas, ministrado 

somente a alunos graduados, com o objetivo de ampliar 

conhecimentos em campos específicos da atividade 

profissional.

Curso de atualização visa difundir o progresso do co-

nhecimento em determinadas áreas ou disciplinas. Com 

carga horária mínima de 30 horas, é destinado aos in-

teressados em rever e aprimorar suas atividades profis-

sionais, além de interagir com profissionais da área. São 

destinados a quem deseja ampliar conhecimentos em 

sua área de interesse ou conhecer novas áreas de atua-

ção, melhorando sua capacitação profissional.

Curso de difusão tem carga horária mínima de 4 horas, 

é uma atividade de divulgação artística, cultural, cientí-

fica, técnica, tecnológica ou desportiva e se destina ao 

público em geral, sem exigência de escolaridade míni-

ma.
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A Câmara de Formação Profissional (CFP) assessora o 
Conselho de Cultura e Extensão Universitária (CoCEx) 
da USP nas matérias relacionadas às atividades de For-
mação Profissional (FP), que se diferenciam de Cursos 
por ter um método de ensino de cunho eminentemente 
prático que visam à obtenção e/ou aprimoramento de 
conhecimentos, habilidades ou atitudes para o exercício 
de uma profissão ou de um grupo de profissões, numa 
dada atividade econômica. Atualmente, as modalidades 
cadastradas na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Uni-
versitária (PRCEU) são as Práticas Profissionalizantes (PP), 
os Programas de Aperfeiçoamento (PA) e os Programas 
de Residência (PR).
A CFP se reúne com regularidade mínima mensal e é 
composta por docentes membros do CoCEx, eleitos por 
seus pares, que são assessorados por servidores técni-
co-administrativos da PRCEU. As atribuições que lhe 
foram conferidas pela Resolução CoCEx n. 6015, de 30 
de setembro de 2011, compreendem: propor diretrizes 
políticas de extensão em FP; homologar, nos casos pre-
vistos, acompanhar e avaliar as atividades de FP; delibe-
rar sobre as matérias que lhe forem delegadas e exercer 
demais funções conferidas.
As políticas de ação interna propostas pela CFP incluem 
aperfeiçoar a rotina de atividades e a tramitação de pro-
cessos sob sua competência, identificando os pontos 
de estrangulamento e propondo soluções causa-espe-
cíficas; identificar, analisar e propor ao CoCEx opções 
para ampliação das modalidades de atividades de FP; 
estruturar proposta para avaliação do impacto das ativi-
dades de FP para a sociedade e atuar em conjunto com 
as demais câmaras para identificar e propor ao CoCEx, 
nas esferas de competências, ações para valorização da 
Cultura e Extensão na Universidade, entre outras.”

Profa. Dra. Evelise Oliveira Telles

Coordenadora da Câmara de Formação Profissional

“
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CAMPUS DE

BAURU



16 |

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE 
BAURU

CURSOS    
     

Especialização  
PERIODONTIA  

Responsáveis: Adriana Campos Passanezi Sant’Ana 

(coordenadora) e Maria Lucia Rubo de Rezende (vice-

-coordenadora)

Forma: presencial  

Objetivos: – Aprofundar o conhecimento do aluno 

dentro das diferentes correntes filosóficas periodon-

tais, quer relacionadas às fases preventivas, quer às 

terapêuticas propriamente ditas, de modo a formar 

pessoal qualificado em nível de especialização para 

prestar atendimento condigno ao ser humano; – Ofe-

recer ao cirurgião-dentista motivação e condição pro-

fissional que o habilite a qualificar-se em curso de pós-

-graduação stricto sensu.

Disciplinas: – Bioética; – Cirurgia de Dentes Não Irrom-

pidos; – Emergência Médica em Odontologia; – Ética 

e Legislação Odontológica; – Histologia Oral; – Me-

todologia Científica; – Patologia Aplicada à Periodon-

tia Clínica; – Pequenos Movimentos Ortodônticos em 

Periodontia; – Periodontia; – Técnicas e Interpretação 

Radiográfica.   

Público-alvo: cirurgiões-dentistas  

Período de realização: 4/4/16 a 09/3/18 

Carga horária: 1040h  

Vagas: 16  

Inscrição: 2/11/15 a 02/3/16  

Contato: Guilherme, Juliana ou Rosi

Situação: solicitada  

     

Especialização 
PRÓTESE DENTÁRIA 

Responsáveis: Paulo Cesar Rodrigues Conti (coorde-

nador) e Carlos dos Reis Pereira de Araujo (vice-coor-

denador)

Forma: presencial 

Objetivo: formação avançada na área de Prótese Den-

tária, com vistas a formar cirurgiões-dentistas a serem 

capazes de atuar no setor de especialidade, com cons-

ciência preventiva, curativa e social.
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Disciplinas: – Bioética; – Emergência Médica em 

Odontologia; – Ética e Legislação Odontológica; – Fi-

siologia; – Metodologia; – Microbiologia e Imunolo-

gia; – Oclusão; – Ortodontia; – Periodontia; – Prótese 

Parcial Fixa I; – Prótese Parcial Fixa II; – Prótese Parcial 

Fixa III; – Prótese Parcial Removível; – Prótese Total I; – 

Prótese Total II; – Radiologia.

Público-alvo: graduados em Odontologia 

Período de realização: 14/3/16 a 12/8/17 

Carga horária: 904h 

Vagas: 24 

Inscrição: 3/11/15 a 3/2/16 

Contato: Rosi 

Situação: solicitada 

     

ATIVIDADES 
  

Prática Profissionalizante 
PERIODONTIA 

Responsável: Carla Andreotti Damante (coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivos: – Atendimento aos pacientes da FOB que 

apresentem doença periodontal e emergências; – As-

sistência a outras disciplinas que necessitem de orien-

tação e/ou procedimentos periodontais.

Disciplinas: – BAP-0106 – Periodontia Pré-Clínica; – 

BAP-0107 – Periodontia I; – BAP-0110 – Periodontia 

II; – BAP-0112 – Periodontia III; – BAP-0113 – Implante 

Osseointegrado; – Clínica de Periodontia FOB. 

Público-alvo: cirurgiões-dentistas recém-formados

Período de realização: 15/2/16 a 15/11/16 

Carga horária: 420h 

Vagas: 4 

Inscrição: 1/12/15 a 1/2/16 

Contato: Marcela Maria Pereira Pacheco 

Situação: solicitada 

Prática Profissionalizante 
PRÓTESE DENTÁRIA 

Responsáveis: Simone Soares (coordenadora) e Karin 

Hermana Neppelenbroek (vice-coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: capacitar profissionais em Prótese Den-

tária; prestar auxílio à comunidade atendendo 
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emergencialmente pacientes do programa da gradua-

ção e iniciação científica. Na existência de um projeto, 

o programa proporcionará ao participante chance de 

pesquisa.

Disciplinas: – Oclusão; – Prótese Parcial Fixa; – Prótese 

Parcial Removível; – Prótese Total.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas recém-formados

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

Carga horária: 228h 

Vagas: 8 

Inscrição: 4/1/16 a 22/1/16 
Contato: Marcela Maria Pereira Pacheco 

Situação: solicitada 

HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE 
ANOMALIAS CRANIOFACIAIS

CURSOS   

Especialização 
DENTÍSTICA 

Responsáveis: Ana Flávia Sanches Borges (coordenado-

ra) e Paulo Afonso Silveira Francisconi (vice-coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: oferecer aos graduados em Odontologia 

conhecimentos atualizados para a especialidade de 

Dentística, objetivando o estudo e a aplicação de 

procedimentos educativos, preventivos, operatórios e 

terapêuticos para preservar e devolver ao dente inte-

gridade anátomo-funcional e estética.

Disciplinas: – Anestesiologia; – Bioética; – Cariologia; 

– Emergência Médica em Odontologia; – Estética e 

Cosmética em Dentística; – Ética e Legislação Odonto-

lógica; – Materiais Dentários; – Metodologia Científica; 

– Prevenção em Dentística; – Radiologia e Estomatolo-

gia; – Restaurações Estéticas; – Restaurações Metálicas 

Diretas; – Restaurações Metálicas Fundidas. 

Público-alvo: graduados em Odontologia 

Período de realização: 1/3/16 a 28/2/18 

Carga horária: 2284h 

Vagas: 12 

Inscrição: 11/1/16 a 5/2/16 
Contato: Rodrigo ou Carlos 

Situação: solicitada 
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Especialização 
ENDODONTIA 

Responsáveis: Clovis Monteiro Bramante (coordena-

dor) e Flaviana Bombarda de Andrade (vice-coordena-

dora) 

Forma: presencial 

Objetivo: capacitar o cirurgião-dentista a exercitar a 

especialidade, com embasamento técnico-científico 

pertinentes à endodontia e áreas correlatas, de acordo 

com as exigências atuais de prevenção e controle de 

riscos biológicos na prática odontológica. 

Disciplinas: – Bioética; – Clínica Endodôntica e Cirur-

gia Parendodôntica; – Emergência Médica em Odon-

tologia; – Endodontia Clínica; – Endodontia Pré-clíni-

ca; – Ética e Legislação Odontológica; – Metodologia 

Científica; – Microbiologia e Imunologia; – Radiologia 

e Semiologia Bucal.

Público-alvo: graduados em Odontologia 

Período de realização: 1/3/16 a 28/2/18 

Carga horária: 1932h 

Vagas: 12 

Inscrição: 11/1/16 a 5/2/16 

Contato: Rodrigo ou Gledson 

Situação: solicitada 

Especialização 
ODONTOPEDIATRIA 

Responsáveis: Maria Aparecida de Andrade Moreira 

Machado (coordenadora) e Thais Marchini de Oliveira 

Valarelli (vice-coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivos: – Oferecer aos graduados em Odontolo-

gia conhecimentos atualizados da Odontopediatria, 

com domínio das técnicas de Manejo do Comporta-

mento; – Planejar e executar os tratamentos curativos 

e preventivos indicados a cada paciente há 12 anos, 

e adquirir conhecimento da prática de atendimento 

odontológico sob anestesia geral.

Disciplinas: – Bioética; – Clínica Odontopediátrica; – 

Emergência Médica em Odontologia; – Ética e Legisla-

ção Odontológica; – Farmacologia; – Manejo da Crian-

ça; – Metodologia Científica; – Odontologia Hospitalar 

e Tratamento de Crianças Excepcionais; – Odontope-

diatria em Fissuras Orofaciais; – Radiologia e Estoma-

tologia; – Sedação Inalatória em Odontologia.
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Público-alvo: graduados em Odontologia 

Período de realização: 1/3/16 a 28/2/18 

Carga horária: 2708h 

Vagas: 12 

Inscrição: 11/1/16 a 5/2/16 

Contato: Carlos ou Gledson 

Situação: solicitada 

Especialização 
ORTODONTIA 

Responsáveis: Daniela Gamba Garib Carreira (coor-

denadora) e Guilherme dos Reis Pereira Janson (vice-

-coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: Ortodontia é a especialidade que tem como 

objetivo a prevenção, a supervisão, a orientação do 

desenvolvimento normal do aparelho mastigatório, a 

interceptação e a correção das estruturas dentofaciais 

com desvio de normalidade, incluindo as condições 

que requeiram movimentação dentária, bem como 

harmonização da face no complexo esquelético ma-

xilomandibular.

Disciplinas: – Bioética; – Cirurgia Ortognática; – Clínica 

Ortodôntica I; – Clínica Ortodôntica II; – Clínica Orto-

dôntica III; – Clínica Ortodôntica IV; – Documentação, 

Cefalometria, Diagnóstico e Planificação do Tratamen-

to Ortodôntico; – Emergência Médica em Odontolo-

gia; – Ética e Legislação Odontológica; – Metodologia 

Científica; – Oclusão; – Periodontia; – Radiologia; – Te-

oria e Técnica Ortodôntica I; – Teoria e Técnica Orto-

dôntica II; – Teoria e técnica ortodôntica III; – Teoria e 

Técnica Ortodôntica IV; – Tratamento Ortodôntico nas 

Fissuras Orofaciais e Anomalias Craniofaciais.

Público-alvo: graduados em Odontologia 

Período de realização: 1/3/16 a 28/2/18 

Carga horária: 3844h 

Vagas: 12 

Inscrição: 11/1/16 a 2/2/16 

Contato: Rodrigo ou Carlos 

Situação: aprovada 

Especialização 
PERIODONTIA 

Responsáveis: Ana Lúcia Pompéia Fraga de Almei-

da (coordenadora) e Sebastião Luiz Aguiar Greghi 
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(vice-coordenador)

Forma: presencial 

Objetivos: – Oferecer aos graduados em Odontologia 

conhecimentos atualizados para identificar as condi-

ções clínicas e radiográficas da normalidade do perio-

donto e os estados patológicos; – Planejar e executar 

tratamentos necessários, conservadores ou cirúrgicos 

e atuar na prevenção, evitando a doença periodontal.

Disciplinas: – Bioética; – Emergência Médica em 

Odontologia; – Ética e Legislação Odontológica; – Far-

macologia; – Implantodontia; – Medicina Periodontal; 

– Metodologia Científica; – Microbiologia; – Periodon-

tia Básica; – Radiologia e Estomatologia; – Terapêutica 

Periodontal. 

Público-alvo: graduados de Odontologia 

Período de realização: 1/3/16 a 28/2/18 

Carga horária: 2656h 

Vagas: 8 

Inscrição: 11/1/16 a 5/2/16 
Contato: Rodrigo ou Gledson 

Situação: aprovada 

Especialização 
PRÓTESE DENTÁRIA 

Responsáveis: Simone Soares (coordenadora) e Luci-

mar Falavinha Vieira (vice-coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivos: restabelecimento e manutenção das fun-

ções do sistema estomatognático, visando a propor-

cionar conforto, estética e saúde pela recolocação dos 

dentes destruídos ou perdidos e dos tecidos contí-

guos.

Disciplinas: – Bioética; – Disfunção Temporomandibu-

lar; – Emergência Médica em Odontologia; – Ética e 

Legislação Odontológica; – Implantodontia Osseoin-

tegrada; – Metodologia Científica; – Oclusão; – Próte-

se Fixa; – Prótese Removível; – Prótese Total; – Reabi-

litação Oral.

Público-alvo: graduados em Odontologia 

Período de realização: 1/3/16 a 28/2/18 

Carga horária: 3844h 

Vagas: 12 

Inscrição: 11/1/16 a 5/2/16 

Contato: Rodrigo ou Gledson 

Situação: solicitada  
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Especialização 
RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E 
IMAGINOLOGIA 

Responsáveis: Renato Yassutaka Faria Yaedú (coorde-

nador) e Ana Lucia Alvares Capelozza (vice-coordena-

dora) 

Forma: presencial 

Objetivos: realizar e interpretar: radiografias intrabu-

cais e extrabucais, tomografias computadorizadas por 

feixe cônico e outras modalidades de imagem com fi-

nalidade de diagnóstico em Odontologia.

Disciplinas: – Bioética; – Cefalometria e Análise Facial; 

– Emergência Médica em Odontologia; – Ética e Le-

gislação Odontológica; – Fundamentos da Radiologia; 

– Interpretação Radiográfica; – Metodologia Científica; 

– Técnicas Radiográficas.  

Público-alvo: graduados em Odontologia, na modali-

dade presencial, com carga mínima estabelecida pelo 

MEC com registro no respectivo órgão profissional: 

Conselho Regional de Odontologia

Período de realização: 1/3/16 a 28/2/18 

Carga horária: 2758h 

Vagas: 10 

Inscrição: 11/1/16 a 5/2/16 

Contato: Carlos ou Rodrigo 

Situação: aprovada 

Programa de Atualização 
ORTODONTIA PREVENTIVA E INTERCEPTIVA 

Responsável: Daniela Gamba Garib Carreira (coorde-

nadora) 

Forma: presencial 

Objetivos: oferecer a graduados em Odontologia co-

nhecimentos atualizados em Ortodontia, com especifi-

cidade de atuação nos estágios de dentadura decídua 

e mista e proporcionar aprimoramento profissional 

para o exercício diferenciado com pacientes portado-

res de fissuras labiopalatais.  

Disciplinas: – Cefalometria e Análise Facial; – Cresci-

mento Craniofacial Pré e Pós-natal; – Desenvolvimento 

da Oclusão; – Diagnóstico das Más Oclusões na Den-

tadura Decídua; – Diagnóstico das Más Oclusões na 

Dentadura Mista; – Fissuras Labiopalatinas: Diagnós-

tico, Tratamento e Reabilitação Multi e Interdiscipli-

nar; – Mecânica Ortodôntica; – Ortopedia Funcional e 
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Mecânica dos Maxilares; – Tracionamento Ortodônti-

co; – Tratamento Ortodôntico na Dentadura Decídua; 

– Tratamento Ortodôntico na Dentadura Mista.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas 

Período de realização: 1/3/16 a 28/2/17 

Carga horária: 1816h 

Vagas: 8 

Inscrição: 11/1/16 a 28/1/16 

Contato: Rodrigo ou Carlos 

Situação: homologada 

ATIVIDADES   

Prática Profissionalizante 
IMPLANTE COCLEAR E PRÓTESES AUDITIVAS 
IMPLANTÁVEIS

Responsável: Rubens Vuono de Brito Neto (coordena-

dor) 

Forma: presencial 

Objetivo: capacitar o estagiário para o diagnóstico e 

as condutas com pacientes com deficiência auditiva 

por meio de Próteses Auditivas Implantáveis e Implan-

te Coclear, mediante atuação prática nas rotinas de 

avaliação e intervenção da Seção de Implante Cocle-

ar, da Divisão de Saúde Auditiva e do Ambulatório do 

HRAC-USP.

Disciplinas: – Seção de Implante Coclear; – Centro Ci-

rúrgico; – Divisão de Saúde Auditiva; – Ambulatório; 

– Seminários Clínicos do Programa de Residência em 

Otorrinolaringologia do HRAC-USP; – Seminários Clí-

nicos do Programa de Residência em Otorrinolaringo-

logia do HRAC.

Público-alvo: médicos otorrinolaringologistas 

Período de realização: 1/3/16 a 16/12/16 

Carga horária: 1656h 

Vagas: 3 

Inscrição: 4/1/16 a 5/2/16 

Contato: Rodrigo ou Gledson 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante 
INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NA 
FISSURA LABIOPALATINA 

Responsável: Ana Paula Fukushiro (coordenadora) 
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Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar atuação prática no que se re-

fere à avaliação clínica e instrumental das disfunções 

orofaciais, bem como do tratamento das alterações da 

fala e da função velofaríngea, numa visão interdiscipli-

nar, desenvolvendo o raciocínio clínico necessário para 

a atuação fonoaudiológica.

Disciplinas: – Avaliação Instrumental no Diagnóstico 

das Alterações das Funções Respiratória e Velofarín-

gea; – Diagnóstico dos Distúrbios da Fala na Fissura 

Labiopalatina; – Fonoterapia para os Distúrbios da Fala 

na Fissura Labiopalatina.

Público-alvo: fonoaudiólogos 

Período de realização: 1/3/16 a 28/2/17 

Carga horária: 1000h 

Vagas: 12 

Inscrição: 1/2/16 a 19/2/16 
Contato: Gledson ou Rodrigo 

Situação: homologada 

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 nas 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 

Residência em Área Profissional da Saúde – 
Modalidade Uniprofissional  
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE AUDITIVA 

Responsável institucional: Katia de Freitas Alvarenga 
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(coordenadora) 

Responsável técnica: Adriane Lima Mortari Moret (co-

ordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivos: formar profissionais de saúde, especialistas 

em Saúde Auditiva, com visão humanista, reflexiva e 

crítica, qualificados para o exercício nas profissões de 

fonoaudiologia, psicologia e serviço social com rigor 

científico e pautado em princípios éticos, visando à atu-

ação integrada, por meio do treinamento em serviço.

Disciplinas: – NC – Telessaúde em Saúde Auditiva; – 

NC – Ética e Bioética; – NC – Humanização em Saúde 

Auditiva; – NC – Metodologia de Pesquisa e Bioesta-

tística; – NC – Aspectos Psicossociais e Reabilitação 

das Deficiências Auditivas; – NC – Avaliação e Diag-

nóstico dos Problemas Auditivos; – NC – Biossegu-

rança; – NC – Elaboração e Apresentação do Projeto 

de Pesquisa; – NC – Etiologia e Classificação das Pa-

tologias Auditivas; – NC – Família e Desenvolvimento 

Humano; – NC – Interdisciplinaridade e Trabalho em 

Equipe; – NC – Políticas Públicas de Saúde; – NC – Se-

minários de Acompanhamento e Avaliação do Progra-

ma I; – NC – Seminários de Estudos Interdisciplinares; 

– NEPF – Diagnóstico e Reabilitação da Deficiência au-

ditiva; – NEPF – Estudo Temático e Supervisão; – NEPP 

– Diagnóstico e Reabilitação da Deficiência Auditiva; 

– NEPP – Estudo Temático e Supervisão; – NEPSS – 

Diagnóstico e Reabilitação da Deficiência Auditiva; 

– NEPSS – Estudo Temático e Supervisão; – NETF – 

Audiologia Educacional; – NETF – Estudo de Temas 

Específicos da Área; – NETF – Estudo e Apresentação 

de Casos; – NETF – Implante Coclear; – NETF – Indica-

ção e Adaptação de Próteses e Aparelhos de Amplifi-

cação Sonora Individual e Coletiva; – NETF – Métodos 

de Avaliação da Audição nas Diversas Faixas Etárias; 

– NETF – Reabilitação da Audição no Adulto e no Ido-

so; – NETFPSS – Orientação, Elaboração e Defesa do 

TCC; – NETFSSP – Seminários de Acompanhamento e 

Avaliação do Programa II; – NETP – Diagnóstico, Rea-

bilitação e Aspectos Psicológicos da Deficiência Audi-

tiva; – NETP – Estudo de Temas Específicos da Área; 

– NETP – Estudo e Apresentação de Casos; – NETSS – 

Diagnóstico, Reabilitação e Aspectos Sociais da Defici-

ência Auditiva; – NETSS – Estudo de Temas Específicos 

da Área; – NETSS – Estudo e Apresentação de Casos. 
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Público-alvo: graduados nas áreas de Fonoaudiologia, 

Serviço Social e Psicologia

Período de realização: 1/3/16 a 28/2/18 

Carga horária: 15772h 

Vagas: 20 

Inscrição: 4/1/16 a 29/1/16 

Contato: Carlos ou Rodrigo 

Situação: homologada 

Residência em Área Profissional da Saúde – 
Modalidade Uniprofissional  
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE: SÍNDROMES E 
ANOMALIAS CRANIOFACIAIS (6-10 EDIÇÃO) 

Responsável institucional: Simone Soares (coordena-

dora)

Responsável técnico: Renato Yassutaka Faria Yaedú 

(coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: formar profissionais de saúde, especialistas 

em Síndromes e Anomalias Craniofaciais, com visão 

humanista, reflexiva e crítica, qualificados para o exer-

cício nas profissões de odontologia, fonoaudiologia, 

psicologia, serviço social, com rigor científico e pauta-

do em princípios éticos, visando à atuação integrada, 

por meio do treinamento em serviço.

Disciplinas: – NC – Seminário de Acompanhamento e 

Avaliação do Programa I; – NC – Seminários de Estu-

dos Interdisciplinares; – NC – Aspectos Psicossociais e 

Reabilitação das Fissuras Orofaciais; – NC – Dinâmica 

das Relações Interpessoais e do Trabalho em Equipe; – 

NC – Ética e Bioética; – NC – Etiologia, Epidemiologia, 

Classificação das Fissuras Labiopalatinas e suas Con-

siderações Morfológicas, Funcionais e Estéticas; – NC 

– Genética das Síndromes e Anomalias Craniofaciais; – 

NC – Família e Desenvolvimento Humano; – NC – Me-

todologia de Pesquisa e Bioestatística; – NC – Políticas 

Públicas de Saúde; – NEPE – Assistência de Enferma-

gem ao Paciente Internado; – NEPE – Assistência de 

Enfermagem em Ambulatório; – NEPE – Atuação da 

Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Este-

rilização; – NEPE – Programas de Ensino, Pesquisa e 

Supervisão; – NEPF – Distúrbios de Fala e Audição nas 

FLP; – NEPF – Fonoterapia Intensiva; – NEPF – Geren-

ciamento das Disfunções Orofaciais nas síndromes e 
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Anomalias Craniofaciais; – NEPF – Gerenciamento de 

Casos Complexos no Serviço de Prótese de Palato e 

Laboratório de Fonética Experimental; – NEPF – Pre-

venção e Intervenção nos Distúrbios da Alimentação, 

Deglutição e Fala; – NEPO – Cirurgia Oral Menor; – 

NEPO – Dentística; – NEPO – Endodontia; – NEPO 

– Implantodontia; – NEPO – Odontologia em Saúde 

Coletiva; – NEPO – Odontopediatria; – NEPO – Orto-

dontia; – NEPO – Periodontia; – NEPO – Prótese de 

Palato; – NEPO – Prótese Dentária; – NEPO – Prótese 

Extraoral; – NEPO – Radiologia; – NEPP – Atendimen-

to/Ambulatório: Setor de Internação UCE (Unidade de 

Cuidados Especiais); Ambulatório – Fissura; e Ambula-

tório – Anomalias Craniofaciais – S. Pierre Robin; – NEPP 

– Estimulação – Orientação/Internação: Ambulatório – 

UCE (não internação) e Recreação; – NEPP – Estudo 

Temático/Supervisão: Centro de Pesquisas Audiológi-

cas (CPA); – NEPSS – Programas de Ensino e Pesquisa 

do Serviço Social; – NEPSS – Serviço Social Ambulato-

rial, Internos: Ambulatorial; e Internos; – NEPSS – Servi-

ço Social de Projetos Comunitários; – NETE – Pesquisa 

em Enfermagem: Orientação, Elaboração e Apresen-

tação do TCC; – NETE– Assistência de Enfermagem 

nas FLP e Anomalias Craniofaciais; – NETE – Ética, 

Bioética e Organização de Serviços de Enfermagem; 

– NETE – Seminário de Acompanhamento e Avaliação 

do Programa II; – NETF – Seminário de Acompanha-

mento e Avaliação do Programa II; – NETF – Distúrbios 

Fala e Audição na FLP; – NETF – Gerenciamento das 

Disfunções Orofaciais nas Síndromes e Anomalias Cra-

niofaciais; – NETF – Orientação e Desenvolvimento do 

TCC; – NETF – Prevenção e Intervenção nos Distúrbios 

da Alimentação, Deglutição e Fala; – NETF – Geren-

ciamento de Casos Complexos; – NETO – Diagnóstico 

Bucal; – NETO – Odontopediatria e Saúde Coletiva; 

– NETO – Ortodontia e Cirurgia Bucomaxilofacial; – 

NETO – Pesquisa em Odontologia: Orientação, Ela-

boração e Apresentação do TCC; – NETO – Prótese 

de Palato e Próteses Extraorais; – NETO – Reabilita-

ção Oral; – NETO – Seminário de Acompanhamento e 

Avaliação do Programa II; – NETP – Acompanhamento 

Familiar e da Reabilitação Psicossocial nas Fissuras La-

biopalatinas; – NETP – Estudos de Temas Específicos 

da Área: Desenvolvimento Humano e Neuropsicolo-

gia; – NETP – Orientação, Elaboração e Apresentação 
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do TCC; – NETP – Seminário de Acompanhamento e 

Avaliação do Programa II; – NETP – Seminários e Apre-

sentação de Estudos de Casos; – NETSS – Estudos de 

Temas Específicos da Área: Prática do Serviço Social 

na Área da Saúde e Reabilitação Interdisciplinar; Estu-

do Social: Fundamentos, Indicadores e Instrumentos; 

e Sociedade Civil e Terceiro Setor; – NETSS – Aspectos 

Psicossociais, Familiares e Legais na Reabilitação das 

Fissuras Orofaciais; – NETSS – Organização, Gestão de 

Serviços e Ética em Serviço Social: Organização e Ges-

tão de Serviços e Ética em Serviço Social; – NETSS – 

Pesquisa em Serviço Social: Orientação, Elaboração e 

Apresentação do TCC; – NETSS – Seminário de Acom-

panhamento e Avaliação do Programa II; – NETSS – 

Seminários e Apresentação de Estudos de Casos.

Público-alvo: graduados em Odontologia, Fonoaudio-

logia, Serviço Social e Psicologia

Período de realização: 1/3/16 a 28/2/18 

Carga horária: 26659h 

Vagas: 17 

Inscrição: 4/1/16 a 29/1/16 

Contato: Rodrigo ou Gledson 

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

CURSO   

Especialização 
GERENCIAMENTO AMBIENTAL 

Responsáveis: Celso Augusto Clemente (coordena-

dor) e Tiago Osório Ferreira (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: 18/3/16 a 18/3/18 

Carga horária: 420h 

Vagas: 56 

Inscrição: 1/12/15 a 17/3/16 
Contato: Maria Eugênia 

Situação: solicitada 
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Especialização 
MANEJO DO SOLO 

Responsáveis: Luis Reynaldo Ferracciú Alleoni (coorde-

nador) e Pablo Vidal Torrado (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: abordar e discutir com os participantes as 

bases teóricas e as práticas de manejo do solo neces-

sárias para uma produção agrícola sustentável.

Disciplinas: – Biologia e Fertilidade do solo; – Conser-

vação do solo e planejamento do uso da terra; – Nutri-

ção e Adubação de plantas; – O solo como meio físico 

para crescimento de plantas.

Público-alvo: profissionais graduados em Engenharia 

Agronômica ou que exerçam atividades correlatas

Período de realização: 12/3/16 a 11/3/18 

Carga horária: 402h 

Vagas: 67 

Inscrição: 12/1/16 a 11/3/16 
Contato: Maria Eugênia 

Situação: solicitada 

Especialização 
MANEJO DO SOLO 

Responsáveis: Luis Reynaldo Ferracciú Alleoni (coorde-

nador) e Pablo Vidal Torrado (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: abordar e discutir com os participantes as 

bases teóricas e as práticas de manejo do solo neces-

sárias para uma produção agrícola sustentável.

Disciplinas: – Biologia e Fertilidade do Solo; – Conser-

vação do Solo e Planejamento do Uso da Terra; – Nutri-

ção e Adubação de Plantas; – O Solo como Meio Físico 

para Crescimento de Plantas.

Público-alvo: profissionais graduados em Engenharia 

Agronômica ou que exerçam atividades correlatas

Período de realização: 18/3/16 a 17/3/18 

Carga horária: 400h 

Vagas: 67 

Inscrição: 15/1/16 a 17/3/16 
Contato: Maria Eugênia 

Situação: solicitada 

Especialização 
MANEJO DO SOLO 

Responsáveis: Luis Reynaldo Ferracciú Alleoni 
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(coordenador) e Pablo Vidal Torrado (vice-coordenador)

Forma: presencial 

Objetivos: abordar e discutir com os participantes as 

bases teóricas e as práticas de manejo do solo neces-

sárias para uma produção agrícola sustentável.

Disciplinas: – Biologia e Fertilidade do solo; – Conser-

vação do solo e planejamento do uso da terra; – Nutri-

ção e Adubação de plantas; – O solo como meio físico 

para crescimento de plantas.

Público-alvo: profissionais graduados em Engenharia 

Agronômica ou que exerçam atividades correlatas

Período de realização: 25/3/16 a 24/3/18 

Carga horária: 400h 

Vagas: 67 

Inscrição: 25/1/16 a 24/3/16 

Contato: Maria Eugênia 

Situação: solicitada 

Especialização 
MANEJO DO SOLO 

Responsáveis: Luis Reynaldo Ferracciú Alleoni (coorde-

nador) e Pablo Vidal Torrado (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: abordar e discutir com os participantes as 

bases teóricas e as práticas de manejo do solo neces-

sárias para uma produção agrícola sustentável.

Disciplinas: – Biologia e Fertilidade do Solo; – Conser-

vação do Solo e Planejamento do Uso da Terra; – Nutri-

ção e Adubação de Plantas; – O Solo como Meio Físico 

para Crescimento de Plantas.

Público-alvo: profissionais graduados em Engenharia 

Agronômica ou que exerçam atividades correlatas

Período de realização: 18/3/16 a 17/3/18 

Carga horária: 400h 

Vagas: 67 

Inscrição: 15/1/16 a 17/3/16 
Contato: Maria Eugênia 

Situação: solicitada 

Especialização 
MBA EM AGROENERGIA

Responsáveis: Pedro Valentim Marques (coordenador) 

e Carlos José Caetano Bacha (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: fornecer as informações e ferramentas 
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necessárias para que o profissional tenha o conheci-

mento suficiente para tomar decisões de cunho téc-

nico e econômico no processo de gerenciamento no 

complexo agroindustrial sucroalcooleiro.

Disciplinas: – Economia Aplicada ao Setor Sucroalco-

oleiro; – Gestão Empresarial Aplicada ao Setor Sucro-

alcooleiro; – Tecnologia Industrial no Setor Sucroalco-

oleiro; – Tópicos em Tecnologia e Economia Agrícola 

para o Setor Sucroalcooleiro. 

Público-alvo: recém-formados e profissionais de outras 

áreas interessados em trabalhar no gerenciamento de 

empreendimentos no setor agroindustrial sucroalcoo-

leiro 

Período de realização: 10/1/16 a 15/6/17 

Carga horária: 450h 

Vagas: 53 

Inscrição: 1/8/15 a 9/1/16 
Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: aprovada 

Especialização 
MBA EM AGRONEGÓCIOS 

Responsáveis: Pedro Valentim Marques (coordenador) 

e Carlos José Caetano Bacha (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: 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)
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Período de realização: 13/4/16 a 13/4/18 

Carga horária: 450h 

Vagas: 53 

Inscrição: 2/9/15 a 17/3/16 

Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: aprovada 

Especialização 
MBA EM AGRONEGÓCIOS

Responsáveis: Pedro Valentim Marques (coordenador) 

e Carlos José Caetano Bacha (vice-coordenador) 

Forma: a distância 

Objetivos: 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: 2/3/16 a 02/3/18 

Carga horária: 450h 

Vagas: 550 

Inscrição: 15/10/15 a 01/3/16 

Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada 

Especialização 
MBA EM GESTÃO DE NEGÓCIOS 

Responsáveis: Luciano Mendes (coordenador) e Helia-

ni Berlato dos Santos (vice-coordenadora) 

Forma: a distância 

Objetivos: reciclar e treinar profissionais com formação 
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superior em Gestão Estratégica de Empresas, tendo 

como objetivos a realização, o planejamento, controle 

da produção, comercialização e 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: 12/5/16 a 12/5/18 

Carga horária: 400h 

Vagas: 444 

Inscrição: 10/10/15 a 11/5/16 

Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada 

Especialização 
MBA EM GESTÃO DE NEGÓCIOS

Responsáveis: Luciano Mendes (coordenador) e Helia-

ni Berlato dos Santos (vice-coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivos: reciclar e treinar profissionais com forma-

ção superior em Gestão Estratégica de Empresas, 

tendo como objetivos a realização, o planejamento, 

controle da produção, comercialização e 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: 11/3/16 a 11/3/18 

Carga horária: 400h 

Vagas: 53 

Inscrição: 14/9/15 a 10/3/16 
Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada 
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Especialização 
MBA EM GESTÃO DE PROJETOS 

Responsáveis: Roberto Arruda de Souza Lima (coorde-

nador) e Carlos José Caetano Bacha (vice-coordenador)

Forma: a distância 

Objetivos: 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, planejamento, 

execução, controle e encerramento dos projetos. Po-

dendo ainda ser utilizado como preparatório para Cer-

tificação PMP®.

Disciplinas: – Módulo I. Introdução à 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: 16/5/16 a 21/5/18 

Carga horária: 400h 

Vagas: 500 

Inscrição: 5/10/15 a 15/5/16 
Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada 

Especialização 
MBA EM GESTÃO ESCOLAR 

Responsáveis: Rosebelly Nunes Marques (coordenado-

ra) e Heliani Berlato dos Santos (vice-coordenadora) 

Forma: a distância 

Objetivos: 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 



| 39 

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 planejar, 

acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas, além 

de desenvolver competências que possibilitem atu-

arem como transformadores, a fim de contribuir com 

o aumento dos padrões de qualidade da educação e 

com a concretização da função social da escola com 

vistas ao sucesso qualitativos do processo educativo e 

na sustentabilidade das instituições. Os objetivos es-

pecíficos vão em direção a uma educação que propor-

ciona a transformação dos espaços escolares, de for-

ma coletiva e transparente, e, consequentemente, dos 

sujeitos envolvidos: – Identificar novas oportunidades 

de prospecção, com base nos cenários educacionais 

existentes; – Conhecer e analisar abordagens acerca da 

estratégia empresarial, relacionando-as com a escola; – 

Capacitar lideranças para gerir o corpo social com foco 

em resultados para a escola; – Aplicar os conceitos de 

gestão financeira, com foco na maximização dos resul-

tados que favoreçam a escola; – Empregar os sistemas 

de informações gerenciais como ferramentas de apoio 

à tomada de decisão; – Conhecer ações de gestão de 

marketing educacional como parceiro da imagem da 

escola; – Compreender a estrutura de gestão educacio-

nal do Brasil e seus instrumentos de gestão e avaliação; 

– Proporcionar oportunidades de lidar com ferramen-

tas tecnológicas que favorecem o trabalho coletivo e 

a transparência da gestão da escola; – Proporcionar o 

exercício de práticas inovadoras nos processos de pla-

nejamento e avaliação da gestão escolar; – Incentivar a 

gestão democrática e o desenvolvimento de práticas 

colegiadas de gestão no ambiente escolar que favo-

reçam a formação cidadã do estudante; – Possibilitar 

oportunidades para ampliação de habilidades para 

analisar e resolver problemas, elaborar e desenvolver 

projetos e atividades na área de gestão com o supor-

te das novas tecnologias de informação e comunica-

ção; – Desenvolver a compreensão pedagógica de 

gestão escolar, situada nos contextos micro e macro 

da escola, superando as concepções fragmentadas do 

processo educacional e contemplando as dimensões 
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da construção e formação como objeto do trabalho 

pedagógico; – Fornecer subsídios para que a gestão 

da escola aconteça de forma criativa, coletiva e demo-

crática, visando a participação dos alunos, professores, 

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: 18/4/16 a 18/4/18 

Carga horária: 400h 

Vagas: 500 

Inscrição: 5/9/15 a 17/4/16 

Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada 

Especialização 
MBA EM MARKETING 

Responsáveis: Eduardo Eugênio Spers (coordenador) 

e Heliani Berlato dos Santos (vice-coordenadora) 

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; – Módu-

lo 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: 19/4/16 a 24/4/18 

Carga horária: 400h 

Vagas: 400 

Inscrição: 5/9/15 a 18/4/16 

Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: solicitada 
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Especialização 
PRODUÇÃO DE RUMINANTES 

Responsáveis: Flávio Augusto Portela Santos (coordena-

dor) e Luiz Gustavo Nussio (vice-coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: oferecer conhecimento para especializar e 

atualizar técnicos graduados que atuem em bovinocul-

tura leiteira ou de corte. Durante o curso, o enfoque 

principal será relacionado à nutrição, alimentação e 

manejo de ruminantes.    

Disciplinas: – Nutrição e Produção de Ruminantes; – 

Pastagens e Forragens Suplementares. 

Público-alvo: profissionais de nível superior da área de 

Ciências Agrárias que pretendam se especializar em 

produção de ruminantes

Período de realização: 11/3/16 a 11/3/18 

Carga horária: 480h 

Vagas: 106 

Inscrição: 1/1/15 a 15/2/16 

Contato: Maria Eugênia 

Situação: solicitada 

Especialização 
PRODUÇÃO DE RUMINANTES 

Responsáveis: Flávio Augusto Portela Santos (coorde-

nador) e Luiz Gustavo Nussio (vice-coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: oferecer conhecimento para especializar e 

atualizar técnicos graduados que atuem em bovinocul-

tura leiteira ou de corte. Durante o curso, o enfoque 

principal será relacionado à nutrição, alimentação e 

manejo de ruminantes.  

Disciplinas: – Nutrição e Produção de Ruminantes; – 

Pastagens e Forragens Suplementares.

Público-alvo: profissionais de nível superior da área de 

Ciências Agrárias que pretendam se especializar em 

produção de ruminantes

Período de realização: 8/4/16 a 08/4/18 

Carga horária: 480h 

Vagas: 91 

Inscrição: 1/12/15 a 30/3/16 
Contato: Maria Eugênia 

Situação: solicitada 
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Programa de Atualização 
MARKETING EM ALIMENTOS E 
AGRONEGÓCIOS 

Responsáveis: Pedro Valentim Marques (coordenador) 

e Eduardo Eugênio Spers (vice-coordenador) 

Forma: a distância 

Objetivos: – Capacitar os participantes para o de-

senvolvimento de estratégias de marketing e análise 

mercadológica, tomada de decisão de agronegócios e 

alimentos, através de um programa abrangente cons-

truído a partir de pesquisas com renomados docentes 

da área de marketing aplicado ao agronegócio; – Atu-

alizar o profissional que já atua no mercado e preparar 

os novos para as inovações do marketing no agrone-

gócio 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: 18/4/16 a 18/4/17 

Carga horária: 80h 

Vagas: 500 

Inscrição: 6/5/15 a 17/4/16 

Contato: Ana Julia Vidal 

Situação: homologada 

Difusão  
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 

Responsável: Renata Alcarde Sermarini (coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivo: revisar e atualizar os conhecimentos básicos 

de cálculo diferencial e integral.  

Disciplina: – Cálculo Diferencial e Integral.

Público-alvo: alunos de graduação e pós-graduação

Período de realização: 18/1/16 a 22/1/16 

Carga horária: 25h 

Vagas: 60 

Inscrição: 11/1/16 a 15/1/16 
Contato: Mayara 

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

Responsável: Luciana Duque Silva (coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivo: capacitar produtores rurais e profissionais da 

área em técnicas de implantação e manejo de florestas 

de eucalipto. 

Disciplina: – Técnicas de Implantação e Manejo de Flo-

resta Plantada de Eucalipto.  

Público-alvo: produtores rurais e profissionais que atu-

am na área de florestas plantadas de eucalipto

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

Carga horária: 24h 

Vagas: 33 

Inscrição: 1/3/16 a 24/3/16 

Contato: Rildo Moreira e Moreira 

Situação: solicitada 

Difusão  
MATRIZES 

Responsável: César Gonçalves de Lima (coordenador)

Forma: presencial 

Objetivos: revisar e atualizar os conceitos básicos de 

matrizes . 

Disciplina: – Matrizes.  

Público-alvo: alunos de graduação e pós-graduação

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

Carga horária: 25h 

Vagas: 45 

Inscrição: 25/1/16 a 29/1/16 
Contato: Mayara 

Situação: solicitada 

Difusão  
MÉTODOS ESTATÍSTICOS MULTIVARIADOS 

Responsável: Carlos Tadeu dos Santos Dias (coorde-

nador)

Forma: presencial 

Objetivo: capacitar os participantes no planejamento, 

na análise de experimentos agronômicos, bem como 

na interpretação dos resultados de dados obtidos.

Disciplina: – Métodos Estatísticos Multivariados. 

Público-alvo: alunos de graduação, pós-graduação e 
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profissionais que queiram aprofundar os conhecimen-

tos na área

Período de realização: 18/1/16 a 5/2/16 

Carga horária: 45h 

Vagas: 200 

Inscrição: 11/1/16 a 15/1/16 
Contato: Mayara 

Situação: solicitada 

Difusão  
NOÇÕES DE PROBABILIDADE 

Responsável: Cristian Marcelo Villegas Lobos (coorde-

nador) 

Forma: presencial 

Objetivos: introduzir conceitos básicos de probabili-

dade, variáveis aleatórias e estudar as principais distri-

buições probabilísticas.

Disciplina: – Noções de Probabilidade.  

Público-alvo: alunos de graduação e pós-graduação

Período de realização: 25/1/16 a 29/1/16 

Carga horária: 25h 

Vagas: 50 

Inscrição: 18/1/16 a 22/1/16 

Contato: Mayara 

Situação: solicitada 
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CAMPUS DE

RIBEIRÃO PRETO
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ESCOLA DE ENFERMAGEM DE 
RIBEIRÃO PRETO

A Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP-USP) 

forma enfermeiros generalistas, com elevada compe-

tência técnica, científica e política, baseada em valores 

éticos e humanísticos. A EERP iniciou suas atividades em 

1957 e é um centro de excelência no ensino, na pesquisa 

e extensão, reconhecido no Brasil e internacionalmen-

te. Desde 1988, é Centro Colaborador da Organização 

Mundial da Saúde para o Desenvolvimento da Pesquisa 

em Enfermagem. A EERP oferece os cursos de bachare-

lado em Enfermagem, com duração de quatro anos, e 

bacharelado e licenciatura em Enfermagem, com dura-

ção de cinco anos. O enfermeiro atua no cuidado a pes-

soas, famílias e comunidade, atendendo suas necessida-

des para promoção da saúde, prevenção e tratamento 

de enfermidades e manutenção da saúde. Ao bacharel 

em Enfermagem cabe identificar as necessidades indi-

viduais e coletivas de saúde da população, prestar as-

sistência integral e individualizada, e fazer a gestão do 

cuidado de enfermagem. O bacharel e licenciado em 

Enfermagem, além das atribuições acima, está apto a 

atuar na promoção da saúde na educação básica e como 

professor em cursos profissionalizantes de enfermagem. 

Os currículos dos cursos de graduação da EERP são ino-

vadores, fundamentados em modernas metodologias e 

tecnologias de ensino, integrando conhecimentos te-

óricos e práticos com a inserção do aluno em serviços 

de saúde, desde o início dos cursos. Em seu processo 

de formação, o estudante tem oportunidade de parti-
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cipar de projetos de extensão e de pesquisa, incluindo 

ligas estudantis e eventos, de realizar intercâmbios na-

cionais e estrangeiros. O mercado profissional é amplo, 

com ênfase em hospitais, unidades básicas de saúde, 

maternidades e ambulatórios. Pode atuar em creches, 

laboratórios, indústrias, escolas, Forças Armadas, na 

atenção domiciliária, serviços autônomos, entre outros. 

O enfermeiro poderá dar continuidade a seus estudos 

na EERP em cursos de especialização, de mestrado e 

doutorado, cujos programas de pós-graduação são os 

melhores do nosso país. A EERP está em uma área cons-

truída com quase 10 mil metros quadrados, dispõe de 

espaços acadêmicos e administrativos, com destaque 

aos auditórios, telessalas, núcleos de informática e de 

apoio bibliográfico, laboratórios de ensino, práticas pe-

dagógicas e pesquisas de enfermagem e ciências afins. 

Mantém parcerias com serviços de saúde de diferentes 

níveis de atenção e com as redes de ensino estadual e 

municipal, bem como instituições de ensino profissio-

nalizante em Enfermagem. Tais parcerias oferecem inú-

meras oportunidades para atividades de extensão aos 

alunos de graduação em Enfermagem. Na EERP-USP, as 

atividades de cultura e extensão universitária têm a fina-

lidade de transferir o conhecimento e a tecnologia do 

cuidado para a sociedade, por meio de cursos, projetos 

de atenção à saúde e educação, assessorias, consulto-

rias e promoção de eventos científicos e culturais. 
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FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE 
DE RIBEIRÃO PRETO

CURSOS   

Especialização 
MBA CONTROLADORIA E FINANÇAS 

Responsáveis: Adriana Maria Procópio de Araújo (co-

ordenadora) e Mauricio Ribeiro do Valle (vice-coorde-

nador)

Forma: presencial 

Objetivos: ampliar a capacidade analítica e impulsio-

nar a atuação dinâmica de controllers, contadores e 

executivos financeiros para empresas cada vez mais 

exigentes, qualificando-os para enfrentarem novos 

desafios e tornarem-se empreendedores de sucesso, 

capacitando-os com conhecimento estratégico para a 

gestão do capital da empresa.  

Disciplinas: – Módulo I; – Módulo II; – Módulo III.

Público-alvo: executivos, gestores e assessores de 

empresas que queiram aprimorar conhecimentos e 

ampliar a capacidade analítica dos profissionais, pro-

vendo-os com práticas atuais

Período de realização: 4/3/16 a 4/3/18 

Carga horária: 512h 

Vagas: 45 

Inscrição: 22/2/16 a 29/2/16 
Contato: Secretaria de Comunicação 

Situação: aprovada 

Especialização 
MBA GESTÃO ESPORTIVA 

Responsáveis: Paulo Sergio Miranda Mendonça (coor-

denador) e Jorge Henrique Caldeira de Oliveira (vice-

-coordenador)

Forma: presencial 

Objetivos: – Formação de profissionais de diversas 

áreas para atuar e interagir com as necessidades de 

todos os aspectos da gestão do ambiente esportivo; 

– Discussão de conceitos do ambiente esportivo e os 

aspectos gerenciais ligados a ele; – Troca de experi-

ências e desenvolvimento de novas propostas para as 

entidades envolvidas nesse ambiente aperfeiçoarem a 

gestão de relacionamentos.
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Disciplinas: – Módulo I. Fundamentos; – Módulo II. In-

dústria do Esporte; – Módulo III. Marketing Esportivo; 

– Módulo IV. Finanças, Contabilidade e Direito; – Mó-

dulo V. Gestão de Recursos Humanos.

Público-alvo: profissionais das mais diversas áreas de 

formação, empreendedores, executivos, empresários, 

administradores, profissionais liberais e funcionários 

de instituições públicas e privadas ligadas ao esporte

Período de realização: 19/3/16 a 19/3/18 

Carga horária: 420h 

Vagas: 45 

Inscrição: 1/3/16 a 17/3/16 
Contato: Comercial 

Situação: aprovada 

Difusão  
INTRODUÇÃO AO DESIGN EDUCACIONAL 

Responsável: José Dutra de Oliveira Neto (coordenador)

Forma: a distância 

Objetivo: introduzir o aluno nos conceitos básicos de 

design educacional para o desenvolvimento de cursos 

na modalidade EaD.  

Disciplina: – Introdução ao Design Educacional. 

Público-alvo: tutores de cursos na modalidade a dis-

tância 

Período de realização: 1/5/16 a 1/7/16 

Carga horária: 40h 

Vagas: 60 

Inscrição: 1/1/16 a 30/4/16 
Contato: Dutra 

Situação: homologada 

FACULDADE DE MEDICINA DE 
RIBEIRÃO PRETO

CURSOS   

Aperfeiçoamento 
NUTRIÇÃO CLÍNICA BASEADA EM 
EVIDÊNCIAS 

Responsáveis: Carla Barbosa Nonino (coordenadora) e 

Julio Sérgio Marchini (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: capacitar médicos residentes, alunos de 
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pós-graduação e de cursos de aprimoramento a: – 

Discutir sobre temas gerais de alimentação e nutrição 

hospitalar, incluindo avaliação e intervenção nutricio-

nal, capacitando-os a aplicar os conhecimentos ad-

quiridos na prática hospitalar; – Compreender e fazer 

apresentação oral de artigos científicos sobre temas 

relacionados, utilizando recursos audiovisuais disponí-

veis; – Realizar levantamentos bibliográficos em ban-

cos de dados científicos, sobre os temas específicos, 

selecionando artigos científicos de acordo com crité-

rios de qualidade metodológica. 

Disciplina: – Avaliação Nutricional Intra-Hospitalar I.

Público-alvo: residentes, aprimorandos e pós-gradu-

andos

Período de realização: 7/3/16 a 12/12/16 

Carga horária: 192h 

Vagas: 30 

Inscrição: 5/3/16 a 5/3/16 

Contato: Carla Barbosa Nonino 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
BÁSICO EM OFTALMOLOGIA 

Responsáveis: Eduardo Melani Rocha (coordenador) e 

João Marcello Fórtes Furtado (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: rever e aprofundar-se nos conceitos de clí-

nica e cirurgia ocular e nos procedimentos de rotina de 

atendimento da clínica oftalmológica. Assim, o curso 

pretende preparar o ingressante na residência médica 

em Oftalmologia para iniciar o treinamento conhecen-

do a nomenclatura das estruturas oculares, instrumen-

tais e medicamentos, além de fisiopatologia das do-

enças mais comuns para poder aplicar no ingresso no 

programa de residência médica.

Disciplina: – Básico em Oftalmologia. 

Público-alvo: residentes de Oftalmologia

Período de realização: 15/2/16 a 26/2/16 

Carga horária: 67h 

Vagas: 50 

Inscrição: 4/1/16 a 9/2/16 

Contato: Eliane Damaceno 

Situação: solicitada 
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Difusão  
BANCO DE OLHOS 

Responsáveis: Sidney Julio de Faria e Sousa (coordena-

dor) e Eduardo Melani Rocha (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: treinar profissionais de saúde para procura, 

enucleação, análise clínica, laboratorial, preservação e 

distribuição de enxertos corneanos.

Disciplina: – Banco de Olhos. 

Público-alvo: interessados em Banco de Olhos 

Período de realização: 7/3/16 a 11/3/16 

Carga horária: 20h 

Vagas: 50 

Inscrição: 15/2/16 a 26/2/16 
Contato: Erica Urias dos Reis Oliveira 

Situação: solicitada 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE 
RIBEIRÃO PRETO

CURSO  

Programa de Atualização 
IMPLANTODONTIA – FASE CIRÚRGICA 

Responsável: Alexandre Elias Trivellato (coordena-

dor) 

Forma: presencial 

Objetivo: capacitar cirurgiões-dentistas para o plane-

jamento e realização da fase cirúrgica de implantes 

dentários.  

Disciplina: – Aulas Práticas.  

Público-alvo: cirurgiões-dentistas 

Período de realização: 22/2/16 a 12/12/16 

Carga horária: 144h 

Vagas: 8 

Inscrição: 1/12/15 a 25/1/16 
Contato: Dulce ou Daniela 

Situação: solicitada 
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ATIVIDADE   

Prática Profissionalizante 
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
COM BRUXISMO E/OU SINAIS E SINTOMAS DE 
DESORDEM TEMPOROMANDIBULAR 

Responsáveis: Kranya Victoria Díaz Serrano (coorde-

nadora) e Fabricio Kitazono de Carvalho(vice-coorde-

nador)

Forma: presencial 

Objetivos: – Treinar aos alunos no uso de protocolos 

de avaliação para o diagnóstico tanto de bruxismo, 

quanto de DTM, em crianças e adolescentes; – Capa-

citar aos alunos para a identificação dos múltiplos fato-

res de risco, associados a estas condições; – Capacitar 

aos alunos para a implementação de tratamentos, na 

concepção de uma equipe interdisciplinar.

Disciplina: – Atendimento a Crianças e Adolescentes 

com Bruxismo e DTM.  

Público-alvo: cirurgiões-dentistas, fisioterapeutas, fo-

noaudiólogos, psicólogos e médicos

Período de realização: 1/3/16 a 21/6/16 

Carga horária: 64h 

Vagas: 6 

Inscrição: 4/1/16 a 5/2/16 

Contato: Filomena ou Matheus 

Situação: solicitada 
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ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO 
CARLOS

CURSO   

Especialização 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
Responsáveis: Marcel Andreotti Musetti (coordenador) 

e Mateus Cecilio Gerolamo (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: desenvolver e atualizar conhecimentos fun-

damentais em temas clássicos e contemporâneos em 

Engenharia e Gestão da Produção, complementando a 

formação e melhor capacitando os profissionais para a 

atuação e progressão na carreira.

Disciplinas: – Administração, Organização e Finanças; – 

Economia, Estratégia e Mudança; – Gestão da Produção 

e da Cadeia de Suprimentos; – Métodos Quantitativos 

aplicados à Produção; – Projeto do Produto, Arranjo Fí-

sico e Qualidade.

Público-alvo: graduados, com formação diversa, interes-

sados em complementar e atualizar seus conhecimentos 

nas áreas de Gestão e Engenharia de Produção

Período de realização: 26/2/16 a 27/10/17 

Carga horária: 448h 

Vagas: 40 

Inscrição: 23/11/15 a 22/1/16 
Contato: Sueli Regina Ferreira 

Situação: solicitada 
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CENTRO DE BIOLOGIA 
MARINHA

Logo nos primeiros anos após a fundação da USP, vá-

rios de seus professores já reclamavam um laboratório 

à beira mar que oferecesse possibilidades de pesqui-

sas e cursos sobre ambientes e organismos marinhos. 

Durante as décadas de 1930 e 1940, tais atividades 

eram executadas a muito custo e de maneira impro-

visada, com o transporte ao litoral de todo o equipa-

mento necessário e dos pesquisadores e alunos, que 

se alojavam em hotéis locais ou mesmo em acampa-

mentos improvisados.

As dificuldades enfrentadas fizeram com que alguns 

professores da USP adquirissem, com recursos pró-

prios, um terreno localizado a cerca de seis quilôme-

tros ao sul do centro da cidade de São Sebastião, com 

objetivo de erigir ali um instituto que atendesse à de-

manda existente. Criou-se, assim, a Fundação Instituto 

de Biologia Marinha (IBM) em 1955.

O IBM foi transferido para a USP em 1962 e, em 1980, 

o então IBMar foi denominado Centro de Biologia Ma-

rinha (CEBIMar). Uma modificação no Regimento Ge-

ral da USP, aprovada em 1990, passou a considerar o 

CEBIMar como um dos seus órgãos de integração, ou 

instituto especializado.

Desde sua concepção, o CEBIMar trilha um caminho 

pautado pela produção e disseminação de conheci-

mento científico que oriente ações para a conservação 

da biodiversidade e dos ecossistemas marinhos. Assim, 

em consonância à sua missão, o CEBIMar possui um 

histórico antigo e importante de atividades de cultura e 
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extensão, sobretudo em relação a ações de divulgação 

científica e de educação ambiental.

Como exemplo, o Programa de Visitas Monitoradas ao 
CEBIMar desperta no público geral, através de uma ex-

cursão à praia e observação de organismos marinhos 

vivos em tanques e ao microscópio, o interesse pelas 

ciências marinhas, além de difundir e popularizar a cul-

tura científica e conscientizar os visitantes sobre os pro-

blemas socioambientais atuais regionais e mundiais.

O site institucional do CEBIMar (http://www.usp.br/

cbm) também cumpre esse papel ao difundir textos e 

vídeos de divulgação científica, bem como o banco de 

imagens Cifonauta (http://cifonauta.cebimar.usp.br/), 

que disponibiliza gratuitamente imagens relativas à 

Biologia Marinha para usa didático não comercial.

A biblioteca do CEBIMar atende as comunidades 

acadêmica e externa, que podem usufruir do acervo 

especializado, além de fontes de informação geradas 

pelo CEBIMar. O atendimento remoto, por meio de 

pesquisas em banco de dados disponíveis na internet 

ou respostas a mensagens eletrônicas, amplia o públi-

co atendido.

Por fim, o CEBIMar tem oferecido, desde 1985, cursos 

de extensão, modalidade difusão, a graduandos de 

qualquer área do conhecimento que buscam apro-

fundar seus conhecimentos na Biologia Marinha. Tais 

cursos são oferecidos em período integral nas depen-

dências do CEBIMar e proporcionam aos participan-

tes, através de aulas teóricas e práticas em campo, 

experimentar o cotidiano de um instituto de ensino e 

pesquisa em Biologia Marinha.
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FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS

A Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF-USP) 

foi criada em 12 de outubro de 1898, ocupando uma 

área construída de 23.200 m², no campus do Butantã, 

na cidade de São Paulo. Com aproximadamente 950 

alunos de graduação e 500 alunos de pós-graduação, 

desenvolve suas atividades sempre em busca da exce-

lência em ensino, pesquisa e extensão. No âmbito da 

cultura e extensão, integra-se às iniciativas da Pró-Rei-

toria de Cultura e Extensão Universi-

tária (PRCEU-USP), com a participa-

ção do corpo docente e discente em 

atividades como USP e as Profissões, 

Feira de Profissões, Semana de Arte 
e Cultura e Aprender com Cultura e 
Extensão. A faculdade também ofe-

rece cursos e palestras ao programa 

Universidade Aberta a Terceira Idade, 

além de diversos cursos de especia-

lização, cursos de difusão e práticas 

profissionalizantes.

Adicionalmente, tem recebido cres-

cente destaque na mídia, por sua relevante contribui-

ção à sociedade, ao promover eventos de prestação 

de serviços de assistência farmacêutica, como a Jorna-
da Científica dos Acadêmicos de Farmácia-Bioquímica 

(JCAFB), que, criada em 1964, presta assistência e 

atenção farmacêutica em pequenas cidades durante 

20 dias por ano, com o objetivo de melhorar as condi-

ções de vida da população. Efetuam-se exames labo-

ratoriais em crianças e idosos, além do exame micro-

biológico da água; desenvolvem-se campanhas para a 

detecção da prevalência de diabetes e de hipertensão 

arterial nos adultos; realizam-se campanhas educati-

vas, ciclos de palestras e de oficinas para capacitação 

e/ou reciclagem dos agentes comunitários de saúde. 

Os dados obtidos são enviados às prefeituras locais e 

divulgados à população para que possam, de forma 

conjunta, propor estratégias destinadas à melhoria da 

qualidade de vida na cidade. De 2010 a 2012, a atua-

ção deu-se em Córrego Fundo/MG (4.000 atendidos), 

e de 2013 a 2014, em Santa Cruz da Esperança/SP (800 
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atendidos). 

Anualmente, a Campanha de Diabetes e Hipertensão, 

que ocorre durante a Semana Farmacêutica de Ciên-
cia e Tecnologia da FCF, oferece exames para deter-

minação de glicemia, colesterol e aferição de pressão 

arterial à população. Alunos de graduação orientam a 

prevenção e a busca de tratamento das doenças rela-

cionadas às alterações destes parâmetros, sob a su-

pervisão de docentes, atendendo entre 2010 e 2014 

cerca de 3.800 pessoas. 

O Simpósio de Biossegurança e Descartes Labora-
toriais em Instituições de Ensino e Pesquisa, que em 

2015 realizou sua 14ª edição, tem por 

objetivo manter a educação continu-

ada, de profissionais e estudantes, na 

manipulação de descartes de produtos 

químicos, farmacêuticos e organismos 

geneticamente modificados, sem pre-

juízo ao meio ambiente. 

Fundada em 1993, a Farma Jr. – Proje-

tos e Consultoria Farmacêutica, asso-

ciação sem fins lucrativos, é constituída 

e gerenciada por alunos de graduação, 

sendo a primeira empresa Júnior de far-

mácia no mundo e a primeira da área 

de saúde no Brasil. O Programa de Residência Farma-
cêutica em Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica, 

criado em 2012, oferece oito vagas a profissionais for-

mados, completando em 2015 sua 4ª edição. 

A FCF-USP realiza a prestação de importantes serviços 

no segmento farmacêutico por meio do Laboratório 

de Controle Farmacêutico (CONFAR), acreditado pela 

coordenação geral de Credenciamento do INMETRO, 

pela Farmácia Universitária (FARMUSP) e pela Farmá-

cia Hospitalar do Hospital Universitário (HU-USP), onde 

se desenvolvem atividades da residência farmacêutica, 

proporcionando aos estudantes e profissionais farma-

cêuticos a realização de estágios, complementando a 

formação acadêmica nos seus diferentes níveis. A in-

teração com a comunidade via prestação de serviços 

é realizada pelo Laboratório de Análises Toxicológicas 

(LAT), que realiza exames toxicológicos de fármacos/

drogas de abuso para cerca de 200 empresas de todo 

o Brasil.
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FACULDADE DE 
ODONTOLOGIA

A Congregação da Escola Livre de Pharmácia, em 7 

de dezembro de 1900, aprova 

a criação da cadeira de Prótese 

Dentária, e, em 1902, recebe a 

designação de Escola de Phar-

mácia, Odontologia e Obstetrí-

cia de São Paulo. Em 5 de no-

vembro de 1904, foi lançada a 

pedra fundamental do novo edi-

fício da Escola à Rua Marquês 

de Três Rios, no Bom Retiro.

Em 1934, o Dr. Armando de 

Salles Oliveira, governador do 

Estado, junto com inúmeros 

intelectuais, funda a Universi-

dade de São Paulo, integrando 

Farmácia e Odontologia. Sob a 

direção do professor Benedicto 

Montenegro, emérito cirurgião, 

optou-se por criar uma nova 

instituição, com a denomina-

ção de Faculdade de Farmácia 

e Odontologia da Universidade 

de São Paulo.

Em 7 de julho de 1962, a Facul-

dade de Farmácia e Odontolo-

gia foi desmembrada: a Facul-

dade de Farmácia e Bioquímica 

(hoje, Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas) ficou alocada na 

Cidade Universitária, e a Facul-

dade de Odontologia, mantida 

no prédio da Rua Três Rios. Du-

rante os anos de 1968 e 1969, 

fruto da Reforma Curricular da 

USP, iniciou-se o processo de 

transferência de parte do ensino de disciplinas básicas 

ministradas na Rua Três Rios para a Cidade Universi-

tária, em local provisório que ficou conhecido como 

“barracões”. Em 1972 recebeu novas instalações, en-

tre elas, uma nova clínica com 25 equipes. Em 1982, 
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deu-se início à mudança para a Cidade Universitária, 

findando o período da chamada Rua Três Rios. 

Nos altos do campus da Cidade Universitária, atual-

mente à Avenida Lineu Prestes, 2.227, deu-se a ocu-

pação do prédio da Faculdade de Odontologia. Em 

1989, todos os departamentos 

estavam abrigados no prédio de-

finitivo.

A partir de então, surgem diver-

sos avanços nas especialidades 

de saúde bucal, bem como a 

constante preocupação com a 

excelência no ensino a partir de 

revisões recorrentes e reformas 

curriculares. O curso fortalece a 

formação ampla do indivíduo, 

com estímulo ao raciocínio crítico 

e fundamentado, voltada para a 

saúde pública e atenção primária 

à saúde, integrando a estrutura 

do conhecimento a uma forma-

ção mais humana.

Nos últimos anos, a FO-USP tem 

se dedicado intensamente na 

busca da excelência em ensino, 

pesquisa e extensão no cenário 

internacional, apresentando uma 

significativa contribuição para a 

Odontologia brasileira e mundial.
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ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E 
ARTES

CURSOS
   

Especialização 
ARTE NA EDUCAÇÃO: TEORIA E PRÁTICA
Responsáveis: Pedro Paulo Salles (coordenador) e Rosa 

Iavelberg (vice-coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivos: formar educadores nas linguagens da arte: 

Arte Visuais, Dança, Música e Teatro, visando a atualiza-

ção em Arte e Educação, considerando que: saber sobre 

arte com objetivo social e histórico, dominar orientações 

didáticas da área e ter conhecimentos sobre as relações 

entre aprendizagem e desenvolvimento nas linguagens 

artísticas são saberes indispensáveis aos educadores 

para sua atuação profissional.  

Disciplinas: – A Linguagem das Mídias Digitais; – Apre-

ciação de Obras de Arte – Referências para Mediações 

Educativas; – Aprendizagem e Simbolização; – As Lin-

guagens das Artes Figurativas; – Criação/Educação em 

Dança Contemporânea; – Dança; – Fundamentos do 

Ensino da Arte; – Fundamentos Teórico-Poéticos da 

Arte de Contar Histórias; – História do Ensino da Arte 

no Brasil: Autores/Artistas Seminais; – Laboratório de 

Experimentação e Criação Poética-Pedagógica; – Músi-

ca e Sentido: As Bases Vivas da Educação Musical; – O 

Corpo do Corpo Docente; – O Percurso da Monografia; 

– Palestras sobre Arte-Educação; – Processos de Cria-

ção: Teatro Imaginário; – Teatro; – Territórios Corais: Pa-

lestras sobre Voz, Corpo, Espaço, Percepção e Invenção 

Musical; – Três Conversas de uma Visão do Desenho. 

Público-alvo: professores da rede pública ou privada e 

educadores de museus, instituições culturais e ONGs

Período de realização: 19/3/16 a 10/3/18 

Carga horária: 400h 

Vagas: 60 

Inscrição: 11/1/16 a 3/3/16 

Contato: Magali Garcia 

Situação: solicitada 
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Especialização 
COMUNICAÇÃO PÚBLICA 
GOVERNAMENTAL 
Responsáveis: Mariângela Furlan Haswani (coordenado-

ra) e Luiz Alberto Beserra de Farias (vice-coordenador)

Forma: presencial 

Objetivos: – Informar às autoridades públicas a impor-

tância e a necessidade de uma assessoria de comunica-

ção na estrutura organizacional das prefeituras; – Capa-

citar profissionais e servidores públicos que trabalham 

com comunicação na área governamental; – Oferecer 

subsídios para criar a infraestrutura material, bem como 

de recursos humanos para um setor de comunicação; – 

Estabelecer a política de comunicação e sua integração 

com a missão do órgão público.  

Disciplinas: – Análise da Administração Pública; – As-

sessoria de Comunicação: Estrutura e Administração; 

– Assessoria de Comunicação: Imprensa/Jornalismo; – 

Assessoria de Comunicação: Publicidade e Propaganda; 

– Assessoria de Comunicação: Relações Públicas; – As-

sessoria de Comunicação: Governo Eletrônico, Retro-

alimentação, Ombudsman; – Comunicação Científica, 

Políticas Públicas, Representações e Demandas Sociais; 

– Comunicação Organizacional Integrada; – Comuni-

cação Pública; – Comunicação Pública 2.0 e Marketing 

2.0 Aplicados ao Poder Judiciário na Construção da 

Cidadania; – Comunicação, Cidadania e Ética; – Crises 

de Imagem no Ambiente Público; – Cultura e Comuni-

cação: Bibliotecas, Arquivos Municipais e Informação 

Pública; – Estado, Democracia, Constitucionalismo, Di-

reitos; – Estética na Perspectiva das Instituições; – Pa-

lestra: Comunicação Pública e Saúde: A Experiência 

das OSS; – Pesquisa de Opinião no Ambiente Público; 

– Políticas Públicas e a Formação da Opinião Pública. 

Público-alvo: prefeitos, vereadores, funcionários com in-

teresse em comunicação social (jornalistas, relações pú-

blicas, publicitários, radialistas, produtores culturais etc.)

Período de realização: 20/2/16 a 20/2/18 

Carga horária: 404h 

Vagas: 80 

Inscrição: 20/11/15 a 10/2/16 

Contato: Mari ou Lina 

Situação: aprovada 
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Especialização 
ESTÉTICA E GESTÃO DA MODA 
Responsáveis: Eneus Trindade Barreto Filho (coordena-

dor) e Maria Clotilde Perez Rodrigues (vice-coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivos: – Promover uma visão sistêmica de conceitos 

mercadológicos e comunicacionais no setor da Moda, 

capacitando o egresso ao desenvolvimento de plane-

jamentos customizados; – Possibilitar um grau de dife-

renciação do egresso no mercado de trabalho, com a 

disponibilização de disciplinas integradas e sequenciais 

de aplicação imediata, metodologicamente voltadas ao 

planejamento, organização, direção e controle de vari-

áveis características deste setor; – Capacitar os alunos 

ao desenvolvimento de consultorias empresariais nas 

áreas de Comunicação e Marketing com ênfases em 

Moda; – Demonstrar que o processo da moda depende 

fundamentalmente de uma estrutura de marketing fun-

dada na publicidade; – Desenvolver no egresso a capa-

cidade 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 Comuni-

cação 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, Administração, Enge-

nharia Têxtil e afins
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Período de realização: 4/4/16 a 4/4/18 

Carga horária: 534h 

Vagas: 50 

Inscrição: 20/12/15 a 20/3/16 
Contato: Idalina

Situação: solicitada 

Especialização 
GESTÃO ESTRATÉGICA EM COMUNICAÇÃO 
ORGANIZACIONAL E RELAÇÕES PÚBLICAS 
Responsáveis: Margarida Maria Krohling Kunsch (co-

ordenadora) e Paulo Roberto Nassar de Oliveira (vice-

-coordenador)

Forma: presencial 

Objetivos: proporcionar aos participantes um conhe-

cimento técnico-científico do campo da comunicação 

organizacional e das Relações Públicas. Sua finalidade 

principal é formar estrategistas e gestores da comuni-

cação organizacional com ampla visão da sociedade e 

suas interseções com as ciências da comunicação, tra-

zendo, desse modo, para o debate científico-acadêmico 

os profissionais que estão no mercado e que sentem 

necessidade de embasamento teórico para a prática de 

suas atividades.

Disciplinas: – Comunicação Digital e seus Usos Institu-

cionais; – Comunicação Oral Eficiente nas Organizações; 

– Comunicação Organizacional: Conceitos, Processos, 

Novas Interfaces e Desafios; – Comunicação para o De-

senvolvimento Organizacional; – Comunicação Pública 

e Política; – Criatividade: Comunicação Visual e Dire-

ção de Arte; – Cultura Organizacional e Comunicação; 

– Estratégias de Relacionamento com a Mídia; – Ética 

e Compliance Organizacional e a Gestão da Comunica-

ção; – Gestão de Marcas; – Gestão Estratégica das Or-

ganizações; – Identidade, Reputação e Gerenciamento 

de Crises Institucionais; – Introdução à Ciência Política; 

– Marketing; – Mensuração e Avaliação de Resultados 

em Comunicação; – Metodologia da Pesquisa em Co-

municação; – Pesquisa de Opinião Pública e de Mer-

cado; – Planejamento Estratégico, Pesquisa, Avaliação 

e Mensuração de Resultados em Comunicação Corpo-

rativa; – Planejamento Publicitário: Os Alicerces da Ex-

celência Criativa e da Mídia Eficaz; – Relações Públicas 

Digitais e Mídias Sociais; – Teoria da Comunicação e a 

Gestão Simbólica de Processos Organizacionais; – Teo-
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rias, Elementos e Estratégias para a Prática das Relações 

Públicas.

Público-alvo: profissionais de organizações públicas ou 

privadas, graduados em Comunicação Social, que atu-

am no mercado de comunicação organizacional (rela-

ções públicas, jornalismo, assessoria de imprensa, publi-

cidade e propaganda), de marketing, de administração 

de empresas e de recursos humanos; e Graduados em 

qualquer área do conhecimento interessados em comu-

nicação organizacional 

Período de realização: 7/3/16 a 7/2/18 

Carga horária: 432h 

Vagas: 55 

Inscrição: 3/11/15 a 7/2/16 
Contato: Rosângela 

Situação: solicitada 

Especialização 
MARKETING POLÍTICO E PROPAGANDA 
ELEITORAL 
Responsáveis: Victor Aquino Gomes Correa (coordena-

dor) e Luiz Alberto Beserra de Farias (vice-coordenador)

Forma: presencial 

Objetivos: desenvolver habilidades e competências 

voltadas para o trabalho de marketing político e de 

propaganda eleitoral, visando à otimização profissional 

dos envolvidos com a propagação dos ideais político-

-eleitorais no atual contexto brasileiro.

Disciplinas: – A Imprensa: Política Editorial e a Pauta 

Política; – Análise do Discurso Político e sua Semiótica; 

– Assessoria de Imprensa para Políticos e Candidatos; – 

Competência Verbo-Gestual no Trabalho da Imagem Pú-

blica; – Comunicação e Poder Executivo; – Comunicação 

e Política na Sociedade do Espetáculo; – Comunicação 

Política e Mídia; – Comunicação Virtual e Novos Espaços 

Políticos; – Da Orientação de Trabalhos às Monografias 

Finais (Aspectos Gerais e Bibliográficos); – Diferenças 

entre Marketing Político, Marketing Governamental e 

Marketing Social; – Do Marketing ao Marketing Político 

Eleitoral; – Elementos de Protocolo e Cerimonial; – Esté-

tica e Estilismo de um Candidato; – Gestão de Crises; – 

Legislação e Ética Eleitoral; – Marketing e Comunicação 

Integrada em Campanhas Político-Eleitorais; – Partidos 

Políticos Brasileiros; – Pesquisa Qualitativa e Quantitati-

va; – Planejamento Estratégico e Campanhas Eleitorais; 
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– Produção de Textos Persuasivos; – Propaganda Política 

Regional e Local; – Psicodrama Aplicada ao Político; – 

Redes Sociais como Mídia Eleitoral; – Retrato de Candi-

datos; – Subjetividade, Mídia e Política; – Tecnologia de 

Som Aplicada à Publicidade.  

Público-alvo: profissionais da área de marketing, pu-

blicidade e propaganda, relações públicas, jornalismo, 

assessoria de imprensa, assessores políticos, candidatos 

políticos e políticos eleitos, cientistas sociais e juristas e 

demais profissionais da área 

Período de realização: 5/3/16 a 3/3/18 

Carga horária: 452h 

Vagas: 50 

Inscrição: 15/1/16 a 20/2/16 
Contato: Sueli ou Valdeci 

Situação: solicitada 

Especialização 
PESQUISA DE MERCADO APLICADA EM 
COMUNICAÇÕES 
Responsáveis: Maria Clotilde Perez Rodrigues (coorde-

nadora) e Leandro Leonardo Batista (vice-coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: desenvolver habilidades e competências vol-

tadas para a atividade de pesquisa de mercado nas suas 

diversas possibilidades, tendo como foco específico a 

pesquisa em aspectos da comunicação. Parte da apre-

sentação dos fundamentos da pesquisa pela pesquisa 

quantitativa, pesquisa qualitativa e desdobramentos. 

Disciplinas: – Análise Semiótica; – Estatística Aplicada; 

– Estudos de Mídia; – Ética em Pesquisa; – Etnografia e 

Pesquisa; – Fontes Estratégicas do Conhecimento; – In-

trodução à Pesquisa; – Linguagens Publicitárias; – Novas 

Tecnologias e Pesquisa; – Palestra: Administração de 

Empresas de Pesquisa; – Palestra: Semiótica da Marca; 

– Pesquisa de Comunicação Visual; – Pesquisa de Opi-

nião Pública; – Pesquisa de Preço e Teste de Conceito 

de Produto; – Pesquisa de Propaganda; – Pesquisa de 

Satisfação; – Pesquisa Qualitativa; – Segmentação e Po-

sicionamento de Marca.

Público-alvo: graduados em Administração de Empre-

sas, Publicidade, Psicologia e Ciências Sociais, profis-

sionais dos institutos de pesquisa, gerentes de Pesquisa 

nas Organizações, pesquisadores do tema

Período de realização: 6/4/16 a 29/11/17 
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Carga horária: 426h 

Vagas: 50 

Inscrição: 2/3/16 a 31/3/16 
Contato: Lina 

Situação: solicitada 

Difusão  
ATELIÊ DE ARTES PARA CRIANÇAS 
Responsável: Maria Christina de Souza Lima Rizzi (coor-

denadora)

Forma: presencial 

Objetivo: estimular a produção em artes visuais por 

meio da apresentação de diversas técnicas e procedi-

mentos artísticos, de atividades de apreciação e de con-

versas sobre arte e cultura visando à construção de uma 

poética pessoal.

Disciplina: – Reflexão e Práticas em Artes Visuais.

Público-alvo: crianças de 7 a 12 anos

Período de realização: 12/4/16 a 21/6/16 

Carga horária: 21h 

Vagas: 40 

Inscrição: 1/3/16 a 31/3/16
Contato: Regina Landanji 

Situação: homologada 

Difusão  
ATELIÊ: DESENHO DE OBSERVAÇÃO 
Responsável: Marco Francesco Buti (coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: estimular a produção gráfica dos alunos através 

de propostas individuais de desenho de observação e de 

memória. Observando-se o interesse dos alunos, as técni-

cas serão aprofundadas, levando-os a utilizar a linguagem 

do desenho como forma de expressão individual.

Disciplina: – Desenho de Observação.  

Público-alvo: estudantes de ensino médio e superior

Período de realização: 15/3/16 a 21/6/16 

Carga horária: 60h 

Vagas: 23 

Inscrição: 4/1/16 a 29/2/16 
Contato: Regina Landanji 

Situação: solicitada 

Difusão  
CURSO DE FAGOTE 
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Responsável: Fabio Cury (coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: – Desenvolver e consolidar os fundamentos 

técnicos da performance do instrumento; – Familiarizar 

o estudante com os princípios da prática interpretativa, 

seja no repertório para instrumento solista, de câmara e 

orquestral.  

Disciplina: – Fagote. 

Público-alvo: músicos e estudantes de Música que dese-

jam se aperfeiçoar a nível técnico de instrumento

Período de realização: 16/3/16 a 7/12/16 

Carga horária: 36h 

Vagas: 6 

Inscrição: 15/2/16 a 29/2/16 
Contato: Magali 

Situação: solicitada 

Difusão  
CURSO DE OBOÉ 
Responsável: Alexandre Fontainha Ficarelli (coordenador)

Forma: presencial 

Objetivos: – Desenvolver e consolidar os fundamentos 

técnicos da performance do instrumento; – Familiarizar 

o estudante com os princípios da pratica interpretativa, 

seja no repertório para instrumento solista, de câmara e 

orquestral.  

Disciplina: – Oboé.  

Público-alvo: músicos e estudantes de Música que dese-

jam se aperfeiçoar a nível técnico no instrumento

Período de realização: 15/3/16 a 13/12/16 

Carga horária: 36h 

Vagas: 5 

Inscrição: 15/2/16 a 29/2/16 
Contato: Magali 

Situação: solicitada 

Difusão  
CURSO DE ÓRGÃO
Responsável: José Luís Prudente de Aquino (coordenador)

Forma: presencial 

Objetivos: desenvolver e consolidar os fundamentos 

técnicos referentes ao domínio do instrumento, abor-

dando aspectos históricos, estéticos, estilísticos e ana-

líticos inerentes à performance do instrumento. 

Disciplina: – Tópicos de Interpretação Organística.
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Público-alvo: músicos ou estudantes de Música que 

possuam conhecimento básico de piano

Período de realização: 15/3/16 a 6/12/16 

Carga horária: 33h 

Vagas: 6 

Inscrição: 15/2/16 a 29/2/16 
Contato: Magali Garcia 

Situação: solicitada 

Difusão  
CURSO DE PIANO 
Responsáveis: Eduardo Henrique Soares Monteiro (co-

ordenador) e Luciana Sayure Shimabuco (vice-coorde-

nadora)

Forma: presencial 

Objetivos: – Desenvolver e consolidar os fundamentos 

técnicos da performance do instrumento; – Familiarizar 

o estudante com os princípios de prática interpretativa 

no repertório para instrumento, solista e câmara. 

Disciplina: – Piano.  

Público-alvo: músicos e estudantes de Música que dese-

jam se aperfeiçoar a nível técnico de instrumento

Período de realização: 16/3/16 a 7/12/16 

Carga horária: 36h 

Vagas: 3 

Inscrição: 15/2/16 a 29/2/16 

Contato: Magali Garcia 

Situação: solicitada 

Difusão  
CURSO DE TROMBONE 
Responsável: Donizeti Aparecido Lopes Fonseca (coor-

denador) 

Forma: presencial 

Objetivos: – Desenvolver e consolidar os fundamentos 

técnicos da performance do instrumento; – Familiarizar 

o estudante com os princípios da prática interpretativa, 

seja no repertório para instrumento solista, de câmara e 

orquestral.

Disciplina: – Trombone.  

Público-alvo: músicos e estudantes de Música que dese-

jam se aperfeiçoar a nível técnico de instrumento

Período de realização: 17/3/16 a 8/12/16 

Carga horária: 36h 

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

Contato: Magali 

Situação: solicitada 

Difusão  
CURSO DE TROMPA 
Responsável: Michael Kenneth Alpert (coordenador)

Forma: presencial 

Objetivos: – Desenvolver e consolidar os fundamentos 

técnicos da performance do instrumento; – Familiarizar 

o estudante com os princípios da prática interpretativa, 

seja no repertório para instrumento solista, de câmara e 

orquestral.

Disciplina: – Trompa. 

Público-alvo: músicos e estudantes de Música que dese-

jam se aperfeiçoar a nível técnico no instrumento

Período de realização: 14/3/16 a 5/12/16 

Carga horária: 36h 

Vagas: 2 

Inscrição: 15/2/16 a 29/2/16 
Contato: Magali 

Situação: solicitada 

Difusão  
CURSO DE TROMPETE 
Responsável: Sergio Cascapera (coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: – Desenvolver e consolidar os fundamentos 

técnicos da performance do instrumento; – Familiarizar 

o estudante com os princípios da prática interpretativa, 

seja no repertório para instrumento solista, de câmara e 

orquestral.  

Disciplina: – Trompete. 

Público-alvo: músicos e estudantes de Música que dese-

jam se aperfeiçoar a nível técnico no instrumento

Período de realização: 15/3/16 a 6/12/16 

Carga horária: 36h 

Vagas: 4 

Inscrição: 15/2/16 a 29/2/16 
Contato: Magali 

Situação: solicitada 

Difusão  
FUNDAMENTOS DA CERÂMICA 
Responsável: Mario Celso Ramiro de Andrade (coorde-



78 |

nador)

Forma: presencial 

Objetivos: fundamentar a prática da cerâmica, através 

da modelagem, engobe e esmaltação, com o objetivo 

de estabelecer um conhecimento para concretização 

de projetos individuais ou singulares, visando o conhe-

cimento de uma poética dentro deste suporte artístico.

Disciplina: – Modelagem e Esmaltação.

Público-alvo: alunos de ensino médio

Período de realização: 14/3/16 a 20/6/16 

Carga horária: 60h 

Vagas: 23 

Inscrição: 4/1/16 a 20/2/16 

Contato: Regina Landanji 

Situação: homologada 

Difusão  
PERCUSSÃO CONTEMPORÂNEA: ASPECTOS 
TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS
Responsável: Ricardo de Figueiredo Bologna (coorde-

nador)

Forma: presencial 

Objetivo: ao final do curso, o aluno terá tido um contato 

com várias obras fundamentais para percussão solo que 

lhe trarão elementos técnicos e interpretativos essen-

ciais para a abordagem de qualquer outra obra que ele 

ou ela vier a escolher em seu futuro profissional.

Disciplina: – Percussão Contemporânea.  

Público-alvo: percussionistas estudantes ou profissionais

Período de realização: 14/3/16 a 12/12/16 

Carga horária: 32h 

Vagas: 2 

Inscrição: 15/2/16 a 29/2/16 
Contato: Magali 

Situação: solicitada 

Difusão  
POLÍTICAS DE REPRESENTAÇÃO E IMAGINÁRIO: 
IMAGENS DE MULHERES NEGRAS
Responsável: Mayra Rodrigues Gomes (coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivos: analisar imagens de mulheres negras veicu-

ladas em jornais impressos, cinema, televisão, internet, 

tendo em vista o movimento pendular fixação e desloca-

mento, que caracteriza a produção dos discursos sobre 
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esse grupo racial, à luz do imaginário tecnológico.

Disciplina: – Políticas de Representação e Imaginário: 

Imagens de Mulheres Negras.

Público-alvo: jornalistas, comunicadores, ativistas e ges-

tores das relações raciais e de gênero

Período de realização: 22/3/16 a 10/5/16

Carga horária: 30h 

Vagas: 100 

Inscrição: 29/2/16 a 18/3/16 
Contato: Paulo Cesar 

Situação: solicitada

 

Difusão  
PRÁTICA ORQUESTRAL I 
Responsável: Gilmar Roberto Jardim (coordenador)

Forma: presencial 

Objetivos: introduzir, desenvolver e capacitar os alunos 

de instrumentos de orquestra à prática orquestral através 

de aulas-ensaios, abordando, pragmaticamente, todo o 

universo de exigências técnicas, repertoriais e também 

comportamentais desta atividade.  

Disciplina: – Prática Orquestral I. 

Público-alvo: músicos e estudantes de Música que quei-

ram fazer prática de instrumento em grupo orquestral

Período de realização: 1/3/16 a 12/12/16 

Carga horária: 48h 

Vagas: 80 

Inscrição: 11/1/16 a 18/2/16 
Contato: Sergio 

Situação: solicitada 

Difusão  
PRÁTICAS DE ATELIÊ: GRAVURA EM METAL 
Responsável: Marco Francesco Buti (coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: desenvolver e aperfeiçoar no aluno os co-

nhecimentos técnicos e a capacidade de organizar sua 

ação artística no espaço físico do ateliê, estruturando o 

conhecimento de forma adequada para a realização de 

intenções poéticas individuais.

Disciplina: – Gravura em Metal. 

Público-alvo: pessoas com conhecimentos básicos de 

desenho 

Período de realização: 16/3/16 a 22/6/16 

Carga horária: 60h 
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Vagas: 18 

Inscrição: 4/1/16 a 29/2/16 

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, in-

centivando o desenvolvimento de um percurso poético 

próprio e a 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 

Inscrição: 1/3/16 a 31/3/16 

Contato: Regina Landanji 

Situação: solicitada 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 
ESPORTE

CURSO   

Especialização 
APRENDIZAGEM MOTORA 
Responsáveis: Luis Augusto Teixeira (coordenador) e Lu-

zimar Raimundo Teixeira (vice-coordenador) 

Forma: a distância 

Objetivos: – Promover o aprofundamento do conheci-

mento sobre desenvolvimento motor, aprendizagem 

motora e controle motor para profissionais das áreas de 

educação física, esporte, dança e fisioterapia, visando 

ao aprimoramento da atuação profissional; – Oferecer 

uma formação mais sólida na área de comportamento 

motor para profissionais interessados em ingressar em 

curso de pós-graduação stricto sensu.

Disciplinas: – Avaliação Presencial; – Coordenação 
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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 Compor-

tamento Motor; – Metodologia da Pesquisa; – Neurofi-

siologia do Comportamento Motor.  

Público-alvo: profissionais das áreas de educação física, 

esporte, dança e fisioterapia 

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

Carga horária: 424h 

Vagas: 80 

Inscrição: 1/12/15 a 29/1/16 
Contato: Rosangela, Clélia ou Luis

Situação: aprovada 

ESCOLA POLITÉCNICA

CURSOS  

Especialização 
ADMINISTRAÇÃO INDUSTRIAL 
Responsáveis: João Amato Neto (coordenador) e Erik 

Eduardo Rego (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: com disciplinas nas áreas de Produtividade, 

Qualidade, Gestão de Materiais, Organização da Produ-

ção, Métodos e Otimização, Custos e Finanças, integra-

do por disciplinas básicas e opcionais, o curso visa reci-

clar e/ou complementar a formação de profissionais de 

nível superior, de modo a credenciá-los para a gerência 

de operações industriais, aumentando sua capacitação 

e valor no mercado de trabalho. 

Disciplinas: – Contabilidade e Finanças; – Economia de 

Empresas; – Engenharia Econômica; – Ergonomia no 

Sistema de Produção; – Estatística para Administração 

Industrial; – Estratégia Empresarial e Inovações; – Ges-

tão da Qualidade; – Gestão de Operações de Serviços; 

– Gestão de Pessoas; – Gestão de Projetos; – Logística 

Empresarial; – Marketing e Empreendedorismo; – Plane-

jamento, Desenvolvimento e Administração do Produto; 

– Planejamento, Programação e Controle da Produção e 

Estoques; – Sistemas de Produção Enxuta; – Sustentabi-

lidade e Produção.
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Público-alvo: graduados em qualquer área de formação 

superior

Período de realização: 1/2/16 a 14/6/18 

Carga horária: 616h 

Vagas: 50 

Inscrição: 14/9/15 a 25/1/16 

Contato: Secretaria de Cursos 

Situação: aprovada 

Especialização 
ENGENHARIA FINANCEIRA – MBA 
Responsáveis: Oswaldo Luiz do Valle Costa (coordena-

dor) e Bruno Augusto Angélico (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: dotar os profissionais com conhecimentos 

para assumir responsabilidades, tanto técnicas quanto 

gerenciais, para enfrentar os desafios inerentes a um 

mercado altamente integrado e competitivo, e que re-

quer instrumentos avançados na tomada de decisão na 

gestão financeira.  

Disciplinas: – Álgebra Linear, Equações Diferenciais e Sis-

temas Dinâmicos; – Carteiras de Investimento; – Funda-

mentos em Gestão Macroeconômica e Políticas Públicas; 

– Gestão de Riscos; – Gestão de Títulos de Renda Fixa; 

– Introdução aos Derivativos; – Mercado de Capitais; – 

Métodos Numéricos e Reconhecimento de Padrões; – 

Modelos de Previsão em Séries Temporais; – Modelos 

Matemáticos para Apreçamento de Derivativos; – Oti-

mização e Programação Matemática; – Probabilidade e 

Estatística; – Simulação Numérica Aplicada a Finanças; 

– Teoria dos Jogos Aplicada a Finanças Corporativas.

Público-alvo: profissionais com formação em nível su-

perior que buscam uma formação consolidada em mé-

todos quantitativos e computacionais em finanças, de 

forma a implementar modelos matemáticos e computa-

cionais voltados para a gestão financeira 

Período de realização: 15/2/16 a 15/2/18 

Carga horária: 540h 

Vagas: 39 

Inscrição: 10/8/15 a 10/2/16 

Contato: Central de Apoio 

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 

Objetivos: discutir os múltiplos aspectos da gestão de 

projetos, fundamental para que as empresas encontrem 

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 Qualidade 

em Projetos; – Gestão de Recursos Humanos em Proje-

tos; – Gestão de Suprimentos e Logística em Projetos; 

– Introdução à Gestão de Projetos; – Metodologia 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 tenham 

interesse na especialização em gestão de projetos, suas 

implicações e necessidades sob os pontos de vista: or-

ganizacional, recursos humanos, instrumentação, quali-

dade e produtividade

Período de realização: 22/1/16 a 9/6/18 

Carga horária: 472h 

Vagas: 47 

Inscrição: 4/9/15 a 13/1/16 

Contato: Secretaria de Cursos 

Situação: aprovada 

Especialização 
GESTÃO DE PROJETOS EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 
Responsáveis: Marcelo Schneck de Paula Pessoa (coor-

denador) e Fernando José Barbin Laurindo (vice-coor-

denador)

Forma: presencial 

Objetivo: discutir os múltiplos aspectos da gestão de 

projetos de TI, oferecendo formação teórica e prática 

para profissionais com nível superior que atuam na área 

de TI.

Disciplinas: – Desenvolvimento de Projeto Prático; – En-

genharia de Sistemas e Software; – Gestão da Qualidade 

em Projetos de TI; – Gestão de Aquisição e Subcontrata-

ção em Projetos de TI; – Gestão de Recursos Humanos 

em Projetos de TI; – Gestão de Riscos em Projetos de TI; 
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– Gestão do Conhecimento e TI; – Gestão Estratégica da 

TI; – Introdução à Gestão de Projetos em TI; – Simulação 

de um Projeto; – Tecnologia da Informação.

Público-alvo: atuantes há pelo menos dois anos em pro-

jetos de TI, de preferência com função de gerência

Período de realização: 1/2/16 a 6/6/18 

Carga horária: 436h 

Vagas: 35 

Inscrição: 15/9/15 a 25/1/16 

Contato: Secretaria de Cursos 

Situação: aprovada 

Especialização 
GESTÃO E ENGENHARIA DA QUALIDADE – MBA
Responsáveis: Adherbal Caminada Netto 

(coordenador) e Gilberto Francisco Martha de Souza 

(vice-coordenador)

Forma: presencial 

Objetivos: preparar e qualificar profissionais de nível 

superior para exercerem cargos de chefia e direção em 

suas organizações, públicas ou privadas, e em quaisquer 

setores ou ramos de atividade, “com a visão da qualida-

de e da excelência”, visando adotar o Brasil de profis-

sionais qualificados, que lhe permitam assumir a posição 

de destaque que vem buscando nos cenários desafian-

tes do mundo de hoje.

Disciplinas: – Aprimoramento de Processos; – Avaliação 

de Sistemas de Gestão; – Comunicação Empresarial 

Eficaz para o Sucesso; – Comunicação Interpessoal efi-

ciente nas Organizações; – Confiabilidade de Produtos e 

Sistemas; – Dimensões da Inteligência: Sua Importância 

para o Conhecimento e a Tecnologia; – Engenharia do 

Valor na Análise de Projetos: Reduza Custos Localizando 

e Eliminando os Desperdícios; – Estatística Aplicada à 

Engenharia da Qualidade; – Gerenciamento de Riscos 

aplicado à Gestão da Qualidade; – Gestão da Qualida-

de em Serviços; – Gestão da Tecnologia e da Inovação; 

– Gestão de Operações para a Qualidade Total; – Ges-

tão de Processos I; – Gestão de Processos II; – Gestão 

Dinâmica de Negócios; – Gestão do Conhecimento e 

da Informação; – Gestão Estratégica de Custos; – Ges-

tão pela Qualidade Total; – Integração de Sistemas de 

Gestão; – Liderança Total; – Marketing Corporativo e 

Novas Mídias; – Metodologia 6 Sigma para Excelência 

Operacional; – Metodologia de Treinamento, Pesquisa e 
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Elaboração de Monografia; – Motivação para a Qualida-

de Total; – O Projeto 6 Sigma: Liderança para a Compe-

titividade; – Pensamento Estratégico: Chave para a Van-

tagem Competitiva; – Planejamento e Desenvolvimento 

de Sistemas, Processos e Produtos; – Qualidade Am-

biental. ISO 14000; – Sistemas da Qualidade. ISO 9000; 

– Técnicas Avançadas para a Qualidade Total.

Público-alvo: empresários, executivos, engenheiros, 

tecnólogos e outros profissionais de nível superior inte-

ressados em aprofundar seus conhecimentos nessa área

Período de realização: 15/2/16 a 15/8/18 

Carga horária: 960h 

Vagas: 55 

Inscrição: 10/10/15 a 10/1/16 
Contato: Central de Atendimento 

Situação: solicitada 

Especialização 
GESTÃO INDUSTRIAL 
Responsáveis: Marco Aurélio de Mesquita (coordena-

dor) e Fernando Tobal Berssaneti (vice-coordenador)

Forma: presencial 

Objetivos: com disciplinas nas áreas de Produtividade, 

Qualidade, Gestão de Materiais, Organização da Produ-

ção, Métodos e Otimização, Custos e Finanças, o curso 

visa a reciclar e/ou complementar a formação de profis-

sionais de nível superior, de modo a credenciá-los para 

a gerência de operações industriais, aumentando sua 

capacitação e valor no mercado de trabalho.

Disciplinas: – Engenharia Econômica e Finanças; – Esta-

tística para Gestão Industrial; – Estratégia e Marketing; 

– Gestão da Cadeia de Suprimentos; – Gestão de Cus-

tos; – Gestão de Pessoas; – Gestão de Projetos; – Pla-

nejamento e Controle da Produção; – Planejamento e 

Organização da Qualidade; – Sistemas de Produção.

Público-alvo: graduados em qualquer área de formação 

superior

Período de realização: 30/1/16 a 9/6/18 

Carga horária: 420h 

Vagas: 36 

Inscrição: 12/9/15 a 17/1/16 
Contato: Secretaria de Cursos 

Situação: aprovada 
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Especialização 
LOGÍSTICA EMPRESARIAL 
Responsáveis: Hugo Tsugunobu Yoshida Yoshizaki (co-

ordenador) e Claudio Barbieri da Cunha (vice-coordena-

dor)

Forma: presencial 

Objetivo: capacitar pessoal de nível superior a planejar, 

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 Mana-

gement; – Movimentação e Armazenagem; – Simulação 

de Sistemas Logísticos; – Sistemas de Apoio à Decisão 

em Logística; – Sustentabilidade, Marketing, Qualidade 

e Customer Service em Logística Empresarial; – Tecnolo-

gia da Informação e Comunicação em Logística Empre-

sarial; – Tópicos Estratégicos para Logística Empresarial; 

– Transporte e Multimodalidade.

Público-alvo: profissionais com graduação superior 

completa, formados há pelo menos três anos, e que tra-

balham ou desejam atuar em Logística 

Período de realização: 17/2/16 a 26/4/18 

Carga horária: 400h 

Vagas: 45 

Inscrição: 17/8/15 a 10/2/16 

Contato: Secretaria de Cursos 

Situação: solicitada 

Especialização 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – MBA
Responsáveis: Jorge Luis Risco Becerra (coordenador) e 

Reginaldo Arakaki (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: atender a demanda crescente de profissio-

nais qualificados para coordenar e/ou implantar solu-

ções de tecnologia da informação nas organizações. 

Trata-se de um curso com fortes conceitos básicos sufi-

cientes para a aplicação imediata do profissional, e com 

conhecimentos especializados que representam o esta-

do da arte em tecnologia da informação.

Disciplinas: – Arquiteturas Corporativas; – Automação 

dos Negócios; – Engenharia de Software em TI; – Estra-

tégias de Negócios Corporativos; – Gerenciamento da 
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Informação; – Gerenciamento Estratégico Corporativo; 

– Gestão da Qualidade e da Infraestrutura; – Gestão do 

Valor de Projetos em TI; – Modelos de Gerência de Pro-

jetos; – Projetos Orientados a Objetos; – Sistemas de 

Informação; – Tecnologias Avançadas e Aplicações em 

TI; – Tecnologias de Redes e Internet.

Público-alvo: profissionais da empresa da área de tec-

nologia e informação: gerentes, especialistas e técnicos 

com nível superior

Período de realização: 16/2/16 a 16/2/18 

Carga horária: 510h 

Vagas: 39 

Inscrição: 15/8/15 a 10/2/16 

Contato: Central de Atendimento do PECE 

Situação: solicitada 

FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS

ATIVIDADES  

Prática Profissionalizante 
ANÁLISE TÉRMICA APLICADA AO 
DESENVOLVIMENTO DE FÁRMACOS E 
MEDICAMENTOS 
Responsável: Gabriel Lima Barros de Araujo (coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: oferecer aos profissionais farmacêuticos opor-

tunidade para o desenvolvimento de atividades que 

permitam a aplicação da análise térmica na pesquisa e 

desenvolvimento de medicamentos.

Disciplina: – Análise Térmica Aplicada ao Desenvolvi-

mento de Fármacos e Medicamentos.

Público-alvo: farmacêuticos que atuam ou desejam atu-

ar 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 
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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 

Objetivos: oferecer ao aluno ensino relativo à realização 

de acompanhamento fármaco-terapêutico do pacien-

te em terapia medicamentosa para fármacos de baixa 

margem de segurança e estreita janela terapêutica. A 

disciplina é essencialmente aplicada à terapia dose ajus-

tada através do monitoramento plasmático de fármacos, 

modelagem farmacocinética e modelagem PK/PD para 

fármacos de baixo índice terapêutico.

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: homologada 

Prática Profissionalizante 
DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE NOVOS 
MÉTODOS ANALÍTICOS APLICANDO A 
ELETROFORESE CAPILAR COMO ALTERNATIVA À 
CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA, 
NA ANÁLISE DE PRINCÍPIOS ATIVOS EM 
FORMULAÇÕES FARMACÊUTICAS, COSMÉTICAS 
OU FITOTERÁPICOS
Responsável: María Segunda Aurora Prado (coordena-

dora)

Forma: presencial 

Objetivo: desenvolver e validar métodos rápidos, pre-

cisos e econômicos, empregando a eletroforese capilar 

como alternativa à cromatografia líquida de alta eficiên-

cia para quantificar os princípios ativos em formulações 
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farmacêuticas, cosméticos e fitoterápicos, em como es-

tudar métodos indicativos de estabilidade.

Disciplina: – Desenvolvimento e Validação de Novos Mé-

todos Analíticos Aplicando a Eletroforese Capilar como 

Alternativa à Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, 

na Análise de Princípios Ativos em Formulações Farma-

cêuticas, Cosméticas ou Fitoterápicas.  

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 

Objetivos: oferecer aos profissionais farmacêuticos, pro-

fissionais de áreas correlatas e aos candidatos ao exame 

de seleção da pós-graduação (Programa de Fármaco e 

Medicamentos) capacitação teórico-prática nas princi-

pais técnicas microbiológicas empregadas na avaliação 

da atividade antimicrobiana de compostos 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 

Objetivos: aprofundar o conhecimento prático em Far-

mácia Clínica e Atenção Farmacêutica, enfatizando mé-

todos para a prática do uso racional de medicamentos, 
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a identificação de problemas relacionados aos medica-

mentos, intervenções farmacêuticas, orientação de alta, 

seguimento do paciente e educação sanitária.

Disciplina: – Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica. 

Público-alvo: farmacêuticos servidores públicos lotados 

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 Ambrósio Fock (coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: aprimorar os conhecimentos relativos a algu-

mas técnicas importantes para o estudo da regulação da 

hematopoese, utilizando-se modelos in vivo e in vitro. 

Disciplina: – Hematologia. 

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

dicina, 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: Ricardo Ambrósio Fock 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante 
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E CONTROLE 
DE QUALIDADE DE BIOMATERIAIS E SISTEMAS 
CARREADORES DE FÁRMACOS
Responsável: Irene Satiko Kikuchi (coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivos: treinamento de profissionais graduados na 

área de pesquisa e desenvolvimento de biomateriais, 

incluindo sistemas de transporte de fármacos, e na área 

de controle de qualidade de medicamentos, correlatos 

e cosméticos.
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Disciplina: – Pesquisa, Desenvolvimento e Controle de 

Qualidade de Biomateriais e Sistemas Carreadores de 

Fármacos.

Público-alvo: alunos de graduação na área de pesquisa 

e desenvolvimento de biomateriais, incluindo sistemas 

de transporte de fármacos, e na área de controle de 

qualidade de medicamentos, correlatos e cosméticos

Período de realização: 20/8/15 a 19/8/18 

Carga horária: 400h 

Vagas: 5 

Inscrição: 1/8/15 a 1/7/18 

Contato: Alexandre Spitalere 

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 necessá-

rias para o desenvolvimento estrutural de candidatos a 

fármacos.

Disciplina: – Planejamento e Síntese de Candidatos a 

Fármacos.

Público-alvo: farmacêuticos, químicos e demais profis-

sionais 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: 7 

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 (coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivo: oferecer aos alunos a experimentação de prá-

ticas microbiológicas, com ênfase em técnicas biológi-

cas e moleculares de identificação bacteriana e caracte-

rização de fatores de virulência.

Disciplina: – Microbiologia Clínica e Molecular.
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Público-alvo: alunos graduados em Farmácia, Bioquími-

ca, Biomedicina, Biologia, Medicina Veterinária e Medi-

cina

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 MEDICINA 
VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

ATIVIDADES  

Prática Profissionalizante 
BIOTECNOLOGIA DA REPRODUÇÃO ANIMAL: 
INFERTILIDADE E TÉCNICA DA REPRODUÇÃO 
EM EQUINOS 
Responsável: Rubens Paes de Arruda (coordenador)

Forma: presencial 

Objetivos: proporcionar ao profissional da área condi-

ções de ampliar e aplicar os conhecimentos teóricos e 

práticos adquiridos durante a graduação. As atividades 

desenvolvidas no período da prática envolverão o pro-

fissional no acompanhamento de rotina do Centro de 

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: 160h 

Vagas: 12 

Inscrição: 1/12/14 a 1/12/16 

Contato: Clayton 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante 
BIOTECNOLOGIA DA REPRODUÇÃO ANIMAL: 
INFERTILIDADE E TÉCNICA DA REPRODUÇÃO 
EM EQUINOS 
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Responsável: Rubens Paes de Arruda (coordenador)

Forma: presencial 

Objetivos: proporcionar ao profissional da área condi-

ções de ampliar e aplicar os conhecimentos teóricos e 

práticos adquiridos durante a graduação. As atividades 

desenvolvidas no período da prática envolverão o pro-

fissional no acompanhamento de rotina do Centro de 

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: homologada 

Prática Profissionalizante 
LABORATÓRIOS DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA, 
CÉLULAS TRONCO, HISTOLOGIA E BIOLOGIA 
DO DESENVOLVIMENTO – SETOR DE ANATOMIA
Responsável: Maria Angélica Miglino (coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivos: conhecimento e atualização de novas práti-

cas na área de anatomia e microscopia.

Disciplinas: – Introdução à Anatomia Veterinária (Teórica); 

– Participação nas Atividades dos Laboratórios (Prática).

Público-alvo: graduados em Medicina Veterinária e áre-

as biológicas

Período de realização: 5/10/15 a 5/10/16 

Carga horária: 200h 

Vagas: 22 

Inscrição: 14/9/15 a 12/8/16 
Contato: Jaqueline Martins de Santana 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
AMBULATÓRIO DE AVES 
Responsável: Antônio José Piantino Ferreira (coordenador)

Forma: presencial 

Objetivos: oferecer a alunos e médicos veterinários 
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a oportunidade de se aprimorar em aspectos clínicos, 

anátomo-patológicos, etiológicos, epidemiológicos e 

em procedimentos preventivos e terapêuticos, de pato-

logias aviárias. Também visa oferecer a esses profissio-

nais a oportunidade de vivenciar a maior casuística do 

território nacional sobre clínica de aves ornamentais e 

silvestres de estimação, zoológicos e criatórios.

Disciplina: – Ornitopatologia.

Público-alvo: médicos veterinários graduados e alunos 

de graduação em Medicina Veterinária

Período de realização: 20/9/15 a 19/9/17 

Carga horária: 160h 

Vagas: 20 

Inscrição: 2/9/15 a 1/9/17 

Contato: Milena 

Situação: solicitada 

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-graduação 

e formados em Medicina Veterinária

Período de realização: 1/1/16 a 20/12/17 

Carga horária: 160h 

Vagas: 24 

Inscrição: 1/9/15 a 30/9/17 

Contato: Clayton Domingues Costa 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
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 

Objetivos: proporcionar ao aluno conhecimentos espe-

cíficos e aprendizagem sobre as biotécnicas da repro-

dução animal. Ele poderá acompanhar projetos de mes-

trado e doutorado nas áreas da reprodução in vitro de 
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embriões bovinos e suínos, transgenia animal, noções 

de biologia molecular, produção e manipulação de em-

briões de camundongos e avaliação de espermatozói-

des por diferentes técnicas.

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

Público-alvo: estudantes de graduação, pós-graduação 

e formados na área

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

Carga horária: 160h 

Vagas: 12 

Inscrição: 1/6/15 a 1/5/17 

Contato: Roberta Viana Ribeiro 

Situação: homologada 

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: 7/1/15 a 20/12/16 

Carga horária: 160h 

Vagas: 12 

Inscrição: 1/12/14 a 30/10/16 

Contato: Clayton Domingues Costa 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR 
APLICADA E SOROLOGIA (LABMAS) 
Responsáveis: Fabio Gregori (coordenador) e Paulo 

Eduardo Brandão (vice-coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: aprofundamento dos conhecimentos relacio-

nados ao diagnóstico e epidemiologia molecular de do-

enças infecciosas animais.

Disciplina: – Laboratório de Biologia Molecular Aplicada 

e Sorologia (LABMAS).  

Público-alvo: graduandos e graduados de áreas afins a 

Medicina Veterinária Preventiva e Ciências Biológicas
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Período de realização: 8/6/15 a 16/12/17 

Carga horária: 160h 

Vagas: 12 

Inscrição: 8/6/15 a 6/11/17 
Contato: Secretaria Geral VPS 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
LABORATÓRIO DE HIGIENE ALIMENTAR I 
Responsáveis: Evelise Oliveira Telles (coordenadora) e 

Simone de Carvalho Balian (vice-coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivo: atualização e desenvolvimento de conheci-

mentos relativos à segurança dos alimentos.

Disciplina: – Programa de Atualização Higiene Alimen-

tar – 281.

Público-alvo: graduandos e graduados em Medicina Ve-

terinária ou áreas afins 

Período de realização: 15/6/15 a 16/12/17 

Carga horária: 160h 

Vagas: 12 

Inscrição: 15/6/15 a 10/11/17 
Contato: Secretaria Geral VPS-FMVZ-USP 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
LABORATÓRIO DE ZOONOSES 
BACTERIANAS 
Responsáveis: Marcos Bryan Heinemann (coordenador) 

e José Soares Ferreira Neto (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: treinamento em métodos de diagnóstico para 

brucelose, tuberculose e leptospirose.

Disciplina: – VPS-424 Zoonoses Saúde Pública Veterinária.

Público-alvo: graduandos em Medicina Veterinária e 

áreas afins 

Período de realização: 3/11/15 a 15/12/17 

Carga horária: 160h 

Vagas: 10 

Inscrição: 3/11/15 a 26/11/17
Contato: Secretaria Geral VPS 

Situação: solicitada
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Programa de Atualização 
MEDICINA AVIÁRIA – ORNITOPATOLOGIA III 
Responsável: Terezinha Knöbl (coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivos: ao final do programa, o participante deverá 

adquirir as seguintes habilidades: – Diagnosticar as prin-

cipais doenças aviárias; – Realizar exames de cultura e 

identificação bacteriana; – Executar e interpretar as técni-

cas de exames laboratoriais para detecção da coccidiose 

aviária; – Utilizar testes moleculares para detecção de pa-

tógenos e estudos epidemiológicos de doenças aviárias; 

– Planejar e executar programas de sanidade aviária.

Disciplina: – Ornitopatologia. 

Público-alvo: médicos veterinários graduados e alunos 

de graduação em Medicina Veterinária

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

Carga horária: 160h 

Vagas: 20 

Inscrição: 27/4/14 a 26/4/17 

Contato: Milena 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
MODELOS ANIMAIS 
Responsável: Claudia Madalena Cabrera Mori (coorde-

nadora)

Forma: presencial 

Objetivo: oferecer treinamento técnico-científico no que 

se refere ao manejo e criação de camundongos e ratos 

de laboratório para atender profissionais que visam seu 

aprimoramento, a fim de atuar no mercado de trabalho.

Disciplina: – Criação de Animais de Laboratório. 

Público-alvo: profissionais graduados e graduandos em 

Medicina Veterinária ou em áreas afins (Farmácia, Ciên-

cias Biológicas, Biomedicina etc.)

Período de realização: 23/2/15 a 22/2/17 

Carga horária: 160h 

Vagas: 20 

Inscrição: 20/2/15 a 19/12/16 

Contato: Milena 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
MONITORIZAÇÃO INTENSIVA 
Responsáveis: Silvia Renata Gaido Cortopassi (coorde-
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nadora) e Denise Saretta Schwartz (vice-coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivo: treinamento dos alunos de graduação no Ser-

viço Intensivo de Monitorização oferecido pelo Hospital 

Veterinário (HOVET-FMVZ-USP).

Disciplinas: – Anestesiologia Veterinária – SIM; – Cirur-

gia de Pequenos Animais: Prática – SIM; – Obstetrícia e 

Ginecologia – SIM; – Serviço de Pronto Atendimento de 

Pequenos Animais, de Clínica Médica de Pequenos Ani-

mais e de Cardiologia: HOVET – SIM; – Serviço Intensivo 

e Monitorização: HOVET – SIM.

Público-alvo: acadêmicos, a partir do terceiro ano, devi-

damente matriculados em curso de Medicina Veterinária 

reconhecido pelo MEC

Período de realização: 5/1/15 a 5/3/16 

Carga horária: 48h 

Vagas: 40 

Inscrição: 10/11/14 a 30/1/16 
Contato: Janilda 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA DE CÃES E 
GATOS 
Responsável: Clair Motos de Oliveira (coordenador)

Forma: presencial  

Objetivos: proporcionar ao aluno conhecimentos espe-

cíficos e atualizados na área de obstetrícia e ginecologia 

de pequenos animais e treinamento prático para desen-

volver suas habilidades.

Disciplina: – Obstetrícia e Ginecologia.  

Público-alvo: estudantes de graduação, pós-graduação 

e formados na área

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

Carga horária: 160h 

Vagas: 12 

Inscrição: 1/6/15 a 1/5/17 

Contato: Roberta Viana Ribeiro 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
ONCOLOGIA EXPERIMENTAL E 
COMPARADA 
Responsável: Maria Lucia Zaidan Dagli (coordenadora)

Forma: presencial 
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Objetivos: proporcionar treinamento no estudo da on-

cologia experimental e comparada, bem como técnicas 

de biologia molecular, morfometria, imuno-histoquímica 

e cultivo celular aplicados à pesquisa experimental e 

comparada.  

Disciplina: – Oncologia Experimental.  

Público-alvo: profissionais e graduandos das áreas bio-

médicas e biológicas 

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

Carga horária: 80h 

Vagas: 10 

Inscrição: 1/6/15 a 31/5/17 

Contato: Milena Oliveira 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
ORNITOPATOLOGIA II 
Responsável: Tânia de Freitas Raso (coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivo: capacitar alunos e profissionais para atuarem 

na área de medicina aviária, com ênfase ao diagnóstico 

laboratorial e pesquisas na área de Ornitopatologia.

Disciplina: – Ornitopatologia.  

Público-alvo: médicos veterinários graduados e alunos 

de graduação em Medicina Veterinária

Período de realização: 24/6/15 a 23/6/17 

Carga horária: 160h 

Vagas: 20 

Inscrição: 24/6/15 a 23/6/17 
Contato: Milena Oliveira 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
PATOLOGIA ANIMAL  
Responsável: Eliana Reiko Matushima (coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivos: proporcionar treinamento em técnicas de 

necroscopia de animais de pequeno e grande portes, 

bem como o aprendizado em diagnósticos anátomo e 

histopatológicos.  

Disciplina: – Patologia Animal. 

Público-alvo: médicos veterinários e alunos de gradua-

ção em Medicina Veterinária

Período de realização: 18/5/15 a 17/5/17 

Carga horária: 160h 
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Vagas: 20 

Inscrição: 18/5/15 a 17/5/17 
Contato: Milena 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
PATOLOGIA COMPARADA DE ANIMAIS 
SILVESTRES 
Responsável: Eliana Reiko Matushima (coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivos: aperfeiçoamento de profissionais e alunos na 

realização de análises laboratoriais – hematologia, mi-

crobiologia e anatomia patológica – de material oriundo 

de animais selvagens, como: aves, répteis e mamíferos 

de vida livre ou mantidos em cativeiro (zoológicos, par-

ques, centros de triagem e criadouros comerciais ou 

conservacionistas regulamentados pelo IBAMA).

Disciplina: – Patologia Comparada de Animais Silvestres.

Público-alvo: médicos veterinários e alunos de gradua-

ção em Medicina Veterinária 

Período de realização: 30/3/15 a 30/3/17 

Carga horária: 80h 

Vagas: 25 

Inscrição: 20/2/15 a 20/1/17 

Contato: Milena 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
PATOLOGIA COMPARADA DE ANIMAIS 
SILVESTRES II 
Responsável: José Luiz Catão Dias (coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: aperfeiçoamento de profissionais e alunos na 

realização de análises laboratoriais – hematologia, mi-

crobiologia e anatomia patológica – de material oriundo 

de animais selvagens, como: aves, répteis e mamíferos 

de vida livre ou mantidos em cativeiro (zoológicos, par-

ques, centros de triagem e criadouros comerciais ou 

conservacionistas regulamentados pelo IBAMA).

Disciplina: – Patologia Comparada de Animais Silvestres.

Público-alvo: médicos veterinários e alunos de gradua-

ção em Medicina Veterinária 

Período de realização: 27/4/15 a 26/4/17 

Carga horária: 80h 

Vagas: 25 
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Inscrição: 20/4/15 a 19/4/17 

Contato: Milena 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
PESQUISA E EXTENSÃO DA ÁREA DE BEM-ESTAR 
ANIMAL 
Responsável: Adroaldo José Zanella (coordenador)

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 melho-

res estratégias para exposição das atividades relaciona-

das ao bem-estar animal e suas pesquisas como criação 

de aplicativos, novas descobertas, concursos, eventos  

etc.; – Gerar contato com pessoas de diferentes institui-

ções, a fim de possibilitar a formação de novas parcerias 

para pesquisa e verbas.  

Disciplina: – Avaliação Científica de Bem-Estar Animal.

Público-alvo: graduandos, pós-graduandos e graduados 

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 
PESQUISA EM TOXICOLOGIA VETERINÁRIA 
Responsável: Silvana Lima Gorniak (coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivo: oferecer treinamento técnico-científico em 

Farmacologia e Toxicologia.

Disciplina: – Farmacologia e Toxicologia.

Público-alvo: profissionais das áreas biomédicas e bio-

lógicas

Período de realização: 20/9/15 a 19/9/17 

Carga horária: 160h 

Vagas: 20 

Inscrição: 2/9/15 a 1/9/17 

Contato: Milena 

Situação: solicitada 
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Programa de Atualização 
UTILIZAÇÃO DE REDES COMPLEXAS EM 
EPIDEMIOLOGIA 
Responsáveis: José Henrique de Hildebrand e Grisi Filho 

(coordenador) e Fernando Ferreira (vice-coordenador)

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 Ve-

terinária 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: homologada 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

CURSOS   

Especialização 
PERIODONTIA 
Responsáveis: Giorgio de Micheli (coordenador) e Clau-

dio Mendes Pannuti (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: aprimoramento dos conhecimentos básicos e 

clínicos, teóricos e práticos do aluno, por meio de aulas 

teóricas, seminários, discussão de casos clínicos e aulas 

práticas, com o objetivo final de: – Capacitar o cirurgião-

-dentista a diagnosticar e tratar precocemente as alte-

rações patológicas das estruturas periodontais; – Dis-

ponibilizar ao aluno conhecimentos que lhes permitam 

diagnosticar e tratar as lesões estabelecidas; – Fornecer 

ao aluno conhecimento do embasamento científico dos 

tratamentos regenerativos; – Mostrar a importância da 

interação da Periodontia com outras especialidades.

Disciplinas: – Anatomia Relacionada ao Periodonto; – 

Aspectos de Iniciação em Periodontia; – Aspectos Perio-

dontais Relacionados à Ortodontia; – Bioética; – Cirurgia 

Periodontal; – Clínica Periodontal; – Emergência Médica 
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em Odontologia; – Ética e Legislação Odontológica; – 

Fundamentos Biológicos em Periodontia; – Histologia 

do Periodonto; – Metodologia Científica; – Oclusão em 

Periodontia (Terapêutica); – Periodontia Relacionada 

a outras Especialidades; – Pré-Clínica Periodontal (De-

monstrativa); – Prevenção em Periodontia; – Radiologia 

Relacionada à Periodontia.  

Público-alvo: cirurgiões-dentistas 

Período de realização: 1/3/16 a 26/8/17 

Carga horária: 896h 

Vagas: 12 

Inscrição: 1/2/16 a 29/2/16 

Contato: Vera Lucia dos Santos Cordeiro Almeida 

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 conheci-

mento necessário para a perfeita execução dos passos 

laboratoriais para confecção das mais variadas próteses, 

dispositivos e aparelhos pertinentes à prótese bucoma-

xilofacial, otimizando o processo de confecção das mes-

mas.

Disciplina: – Otimização de Fases Laboratoriais na Con-

fecção de Prótese Bucomaxilofacial.

Público-alvo: técnicos em Prótese Dental

Período de realização: 22/2/16 a 30/6/16 

Carga horária: 60h 

Vagas: 10 

Inscrição: 1/12/15 a 19/2/16 

Contato: Édison 

Situação: homologada 

Difusão  
REABILITAÇÃO PROTÉTICA EM FISSURAS 
LABIOPALATINAS 
Responsáveis: Marcia André (coordenadora) e Reinaldo 

Brito e Dias (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: difundir o trabalho integrado do protesista na 
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equipe multidisciplinar.

Disciplina: – Reabilitação Protética em Fissuras Labiopa-

latinas.

Público-alvo: profissionais da área da saúde

Período de realização: 22/2/16 a 30/6/16 

Carga horária: 60h 

Vagas: 30 

Inscrição: 1/12/15 a 19/2/16 

Contato: Belira ou Ana Lúcia 

Situação: homologada 

ATIVIDADES   

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 den-

tes decíduos ainda é baseado em experiências clínicas e 

de trabalhos de pesquisa relacionados ao trauma em den-

tes permanentes, existindo poucos estudos científicos 

para a área específica de dentes decíduos. Além disso, 

podemos ter alterações no germe do permanente que 

está se formando durante o trauma no dente decíduo. 

Portanto, há necessidade de maiores conhecimentos e 

pesquisa na área de traumatismos em dentes decíduos e 

suas repercussões, propiciando a criação de um grupo de 

estudos e atendimento de referência, com capacitação 

de profissionais e desenvolvimento de pesquisas.

Disciplina: – Traumatismo em Dentes Decíduos 2015.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas 

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

Carga horária: 64h 

Vagas: 24 

Inscrição: 1/2/16 a 7/3/16 

Contato: Júlio. Secretaria da Disciplina de Odontope-

diatria

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
CIRURGIA BUCODENTOALVEOLAR 
Responsáveis: Maria da Graça Naclerio Homem (coor-
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denadora) e Maria Cristina Zindel Deboni (vice-coorde-

nadora)

Forma: presencial 

Objetivo: formação profissional em âmbito ambulato-

rial. Os conhecimentos cognoscitivos e psicomotores da 

terapêutica cirúrgica-odontológica elencados no conte-

údo do curso são premissas na formação do cirurgião-

-dentista nesta especialidade, e pretende propiciar-lhe 

aplicação dos conhecimentos inerentes a esses temas 

através de inúmeras participações em atividades práti-

cas, nos ambulatórios da disciplina.  

Disciplina: – Cirurgia.  

Público-alvo: graduados em Odontologia

Período de realização: 22/2/16 a 30/6/16 

Carga horária: 270h 

Vagas: 30 

Inscrição: 1/12/15 a 19/2/16 

Contato: Roseli 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
CLÍNICA AMPLIADA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 
– DIDÁTICO 
Responsáveis: Fernanda Campos de Almeida Carrer 

(coordenadora) e Maria Ercilia de Araujo (vice-coorde-

nadora)

Forma: presencial 

Objetivos: – Propiciar ao aluno a formação de uma men-

talidade na prática assistencial pautada nos princípios 

da cidadania, no reconhecimento da autonomia dos 

usuários, na interação com a população e com a equi-

pe de saúde, na busca de soluções para os problemas 

identificados e no envolvimento com os resultados da 

assistência; – Propiciar ao aluno reconhecer a história so-

cial da doença e o Programa de Saúde da Família (PSF) 

como modalidade de assistência à saúde; – Propiciar a 

ampliação dos cenários de ensino-aprendizagem e da 

duração da prática educacional na rede de serviços bá-

sicos de saúde; – Promover o desenvolvimento de habili-

dades e padrões de comportamento voltados para o en-

volvimento com os problemas de saúde da comunidade 

no plano individual e coletivo e na relação profissional/

usuário baseada na alteridade e na responsabilidade so-

cial; – Deslocar o eixo central do ensino da ideia exclusi-

va da doença, incorporando a noção integralizadora do 
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processo saúde/doença e da promoção da saúde, com 

ênfase na atenção básica; – Favorecer a adoção de me-

todologias pedagógicas ativas e centradas nos estudan-

tes, visando prepará-los para a autoeducação perma-

nente num mundo de constante renovação da ciência; 

– Estimular o aluno a ter uma visão crítica da realidade, 

que perceba a importância social de ser um profissio-

nal da saúde e, portanto, capaz de tomar decisões que 

transformem a realidade para o benefício da população; 

– Estabelecer, de forma sistemática e autossustentável, 

protocolos de cooperação entre a FO-USP, as Secreta-

rias Municipais de Saúde do entorno da Universidade 

através dos gestores municipais do SUS, a Secretaria de 

Estado da Saúde de São Paulo, o Ministério da Saúde e 

o Ministério da Educação.  

Disciplina: – Clínica Ampliada de Promoção da Saúde.

Público-alvo: profissionais da área da saúde

Período de realização: 24/2/16 a 30/11/16 

Carga horária: 120h 

Vagas: 3 

Inscrição: 4/1/16 a 29/1/16 

Contato: Secretaria 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
CLÍNICA AMPLIADA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 
– OUVINTE 
Responsáveis: Fernanda Campos de Almeida Carrer 

(coordenadora) e Maria Ercilia de Araujo (vice-coorde-

nadora)

Forma: presencial 

Objetivos: – Propiciar ao aluno a formação de uma men-

talidade na prática assistencial pautada nos princípios 

da cidadania, no reconhecimento da autonomia dos 

usuários, na interação com a população e com a equi-

pe de saúde, na busca de soluções para os problemas 

identificados e no envolvimento com os resultados da 

assistência; – Propiciar ao aluno reconhecer a história so-

cial da doença e o Programa de Saúde da Família (PSF) 

como modalidade de assistência à saúde; – Propiciar a 

ampliação dos cenários de ensino-aprendizagem e da 

duração da prática educacional na rede de serviços bá-

sicos de saúde; – Promover o desenvolvimento de habili-

dades e padrões de comportamento voltados para o en-

volvimento com os problemas de saúde da comunidade 



| 107 

no plano individual e coletivo e na relação profissional/

usuário baseada na alteridade e na responsabilidade so-

cial; – Deslocar o eixo central do ensino da ideia exclusi-

va da doença, incorporando a noção integralizadora do 

processo saúde/doença e da promoção da saúde, com 

ênfase na atenção básica; – Favorecer a adoção de me-

todologias pedagógicas ativas e centradas nos estudan-

tes, visando prepará-los para a autoeducação perma-

nente num mundo de constante renovação da ciência; 

– Estimular o aluno a ter uma visão crítica da realidade, 

que perceba a importância social de ser um profissio-

nal da saúde e, portanto, capaz de tomar decisões que 

transformem a realidade para o benefício da população; 

– Estabelecer, de forma sistemática e autossustentável, 

protocolos de cooperação entre a FO-USP, as Secreta-

rias Municipais de Saúde do entorno da Universidade 

através dos gestores municipais do SUS, a Secretaria de 

Estado da Saúde de São Paulo, o Ministério da Saúde e 

o Ministério da Educação.  

Disciplina: – Clínica Ampliada de Promoção da Saúde.

Público-alvo: profissionais da área da saúde

Período de realização: 24/2/16 a 8/6/16 
Carga horária: 60h 

Vagas: 3 

Inscrição: 4/1/16 a 29/1/16 

Contato: Secretaria 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
CLÍNICA INTEGRADA – DOCÊNCIA E 
PESQUISA 
Responsáveis: Carina Domaneschi (coordenadora) e 

Marcelo Munhóes Romano (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: – Aperfeiçoamento didático e pesquisa em 

Clínica Integrada; – Relacionar-se com alunos de gra-

duação em ambiente clínico e iniciação científica; – De-

senvolver projetos de pesquisa com orientação dos do-

centes; – Aprimoramento da metodologia de ensino e 

aprendizagem em Clínica Integrada.

Disciplina: – Clínica Integrada. 

Público-alvo: pós-graduados em Odontologia, em nível 

de mestrado ou doutorado

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

Carga horária: 300h 
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Vagas: 20 

Inscrição: 5/12/15 a 29/1/16 

Contato: Carina Domaneschi 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
CLÍNICA, PESQUISA E EXTENSÃO DO CENTRO 
DE EXCELÊNCIA EM PRÓTESE E IMPLANTE 
(CEPI)
Responsáveis: Dalva Cruz Lagana (coordenadora) e 

Newton Sesma (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: formação e aprimoramento técnico-científi-

co, desenvolvendo habilidades e competências no cam-

po da reabilitação oral.  

Disciplina: – Clínica, Pesquisa e Extensão do Centro de 

Excelência em Prótese e Implante (CEPI).

Público-alvo: professores, cirurgiões-dentistas, especia-

listas, clínicos gerais e pós-graduandos

Período de realização: 2/2/16 a 20/12/16 

Carga horária: 180h 

Vagas: 15 

Inscrição: 1/12/15 a 30/1/16 

Contato: Márcia 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
DEONTOLOGIA – DIDÁTICO 
Responsável: Rogério Nogueira de Oliveira (coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: capacitar o cirurgião-dentista a desempenhar 

o seu papel profissional, sob um duplo aspecto: ético 

e legal. Para atender a esse objetivo, o corpo discente 

recebe informações teóricas sobre o conteúdo do Có-

digo de Ética Odontológica e da legislação que incide 

sobre o exercício da Odontologia, aprofundando o seu 

conhecimento em aulas práticas com pequenos grupos, 

para possibilitar a formação de uma visão crítica acerca 

dos contextos sócioeconômico, cultural, ético e legal 

em que irão desempenhar suas atividades.

Disciplina: – Deontologia.  

Público-alvo: graduados em Odontologia 

Período de realização: 5/2/16 a 30/11/16 

Carga horária: 120h 

Vagas: 3 
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Inscrição: 4/1/16 a 29/1/16 

Contato: Secretaria do Departamento 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
DEONTOLOGIA – OUVINTE 
Responsável: Rogério Nogueira de Oliveira (coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: capacitar o cirurgião-dentista a desempenhar 

o seu papel profissional, sob um duplo aspecto: ético 

e legal. Para atender a esse objetivo, o corpo discente 

recebe informações teóricas sobre o conteúdo do Có-

digo de Ética Odontológica e da legislação que incide 

sobre o exercício da Odontologia, aprofundando o seu 

conhecimento em aulas práticas com pequenos grupos, 

para possibilitar a formação de uma visão crítica acerca 

dos contextos sócioeconômico, cultural, ético e legal 

em que irão desempenhar suas atividades.

Disciplina: – Deontologia.  

Público-alvo: graduados em Odontologia 

Período de realização: 5/2/16 a 20/5/16 

Carga horária: 60h 

Vagas: 3 

Inscrição: 4/1/16 a 29/1/16 

Contato: Secretaria 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
DIAGNÓSTICO EM DOR OROFACIAL – 
ESTOMATOLOGIA CLÍNICA 
Responsáveis: Andréa Lusvarghi Witzel (coordenadora) 

e Celso Augusto Lemos Júnior (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: capacitar os profissionais da área de saúde no 

diagnóstico e manejo dos pacientes portadores de dor 

orofacial.

Disciplina: – Diagnóstico Diferencial da Dor Orofacial.

Público-alvo: profissionais da área de saúde 

Período de realização: 1/3/16 a 6/12/16 

Carga horária: 90h 

Vagas: 12 

Inscrição: 1/2/16 a 29/2/16 

Contato: Iracema 
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Situação: homologada 

Programa de Atualização 
DIDÁTICA EM CLÍNICA, PESQUISA E EXTENSÃO 
DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM PRÓTESE E 
IMPLANTE (CEPI)
Responsáveis: Dalva Cruz Lagana (coordenadora) e 

Newton Sesma (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: formação e aprimoramento técnico-científico, 

desenvolvendo habilidades e competências no campo 

da reabilitação oral.  

Disciplina: – Programa de Atualização Didática em Clí-

nica, Pesquisa e Extensão do Centro de Excelência em 

Prótese e Implante (CEPI).

Público-alvo: professores, cirurgiões-dentistas, especia-

listas, clínicos gerais e pós-graduandos

Período de realização: 2/2/16 a 20/12/16 

Carga horária: 180h 

Vagas: 30 

Inscrição: 1/12/15 a 30/1/16 
Contato: Márcia 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
DIDÁTICA EM DENTÍSTICA CLÍNICA DIRETA 
Responsável: Maria Angela Pita Sobral (coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivo: aperfeiçoamento didático para o desenvol-

vimento de atividades docentes e desenvolvimento de 

pesquisas junto à disciplina Dentística Clínica Direta.

Disciplina: – Dentística Clínica Direta. 

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

as afins

Período de realização: 3/2/16 a 29/6/16 

Carga horária: 120h 

Vagas: 10 

Inscrição: 4/1/16 a 29/1/16 

Contato: Secretaria do Departamento de Dentística

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
DIDÁTICA EM DENTÍSTICA CLÍNICA 
INDIRETA 
Responsável: Eliza Maria Agueda Russo (coordenadora)
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Forma: presencial 

Objetivo: aperfeiçoamento didático para o desenvol-

vimento de atividades docentes e desenvolvimento de 

pesquisas junto à disciplina de Dentística Clínica Indireta.

Disciplina: – Dentística Clínica Indireta.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas e graduados em áreas 

afins

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

Carga horária: 120h 

Vagas: 10 

Inscrição: 4/1/16 a 29/1/16 

Contato: Secretaria do Departamento de Dentística

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
DIDÁTICA EM DENTÍSTICA OPERATÓRIA 
DIRETA 
Responsável: Miriam Lacalle Turbino (coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivo: aperfeiçoamento didático para o desenvolvi-

mento de atividades docentes e desenvolvimento de pes-

quisas junto à disciplina Dentística Operatória Direta.

Disciplina: – Dentística Operatória Direta.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas e graduados em áreas 

afins

Período de realização: 3/2/16 a 13/7/16 

Carga horária: 120h 

Vagas: 10 

Inscrição: 4/1/16 a 29/1/16 

Contato: Secretaria do Departamento de Dentística

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
DIDÁTICA EM DENTÍSTICA OPERATÓRIA 
INDIRETA 
Responsável: Margareth Oda (coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: aperfeiçoamento didático para o desenvol-

vimento de atividades docentes e desenvolvimento de 

pesquisas junto à disciplina Dentística Operatória Indi-

reta.

Disciplina: – Dentística Operatória Indireta.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas e graduados em áreas 

afins

Período de realização: 3/2/16 a 13/7/16 
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Carga horária: 120h 

Vagas: 10 

Inscrição: 4/1/16 a 29/1/16 

Contato: Secretaria do Departamento de Dentística

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
DIDÁTICA EM ENDODONTIA 
Responsável: Ericka Tavares Pinheiro (coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivo: aperfeiçoamento didático para o desenvol-

vimento de atividades docentes e desenvolvimento de 

pesquisas junto à disciplina Endodontia. 

Disciplina: – Endodontia.  

Público-alvo: cirurgiões-dentistas e graduados em áreas 

afins

Período de realização: 1/2/16 a 22/11/16 

Carga horária: 240h 

Vagas: 15 

Inscrição: 4/1/16 a 29/1/16 

Contato: Secretaria do Departamento de Dentística

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
DIDÁTICA EM ENDODONTIA 
Responsável: Marcelo dos Santos (coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: aperfeiçoamento didático para o desenvol-

vimento de atividades docentes e desenvolvimento de 

pesquisas junto à disciplina Endodontia. 

Disciplina: – Endodontia.  

Público-alvo: cirurgiões-dentistas e graduados em áreas 

afins

Período de realização: 3/3/16 a 14/12/16 

Carga horária: 240h 

Vagas: 15 

Inscrição: 4/1/16 a 29/1/16 

Contato: Secretaria do Departamento de Dentística

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
DIDÁTICA EM ENDODONTIA BÁSICA 
Responsável: Carla Renata Sipert (coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: aperfeiçoamento didático para o desenvol-



| 113 

vimento de atividades docentes e desenvolvimento de 

pesquisas junto à disciplina Endodontia Básica. 

Disciplina: – Endodontia Básica.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas e graduados em áreas 

afins

Período de realização: 2/2/16 a 21/11/16 

Carga horária: 240h 

Vagas: 15 

Inscrição: 4/1/16 a 29/1/16 

Contato: Secretaria do Departamento de Dentística

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
DIDÁTICA EM ENDODONTIA BÁSICA 
Responsável: Manoel Eduardo de Lima Machado (coor-

denador) 

Forma: presencial 

Objetivo: aperfeiçoamento didático para o desenvol-

vimento de atividades docentes e desenvolvimento de 

pesquisas junto à Disciplina de Endodontia Básica. 

Disciplina: – Endodontia Básica. 

Público-alvo: cirurgiões-dentistas e graduados em áreas 

afins

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

Carga horária: 240h 

Vagas: 15 

Inscrição: 4/1/16 a 29/1/16 

Contato: Secretaria do Departamento de Dentística

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
DIDÁTICO EM PRÓTESE 
BUCOMAXILOFACIAL 
Responsáveis: Reinaldo Brito e Dias (coordenador) e 

Marcia André (vice-coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivos: – Situar a disciplina como integrante do pa-

pel formador do clínico geral pela Faculdade de Odon-

tologia; – Tomar contato com aparelhos, próteses e dis-

positivos 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: 22/2/16 a 2/12/16 
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Carga horária: 360h 

Vagas: 30 

Inscrição: 1/12/15 a 19/2/16 

Contato: Belira ou Ana Lúcia 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
DIDÁTICO EM TRAUMATOLOGIA 
MAXILOFACIAL 
Responsáveis: João Gualberto de Cerqueira Luz (coor-

denador) e Antonio Sílvio Fontão Procópio (vice-coorde-

nador)

Forma: presencial 

Objetivo: desenvolver e atualizar técnicas de educação 

continuada em Odontologia.

Disciplina: – Traumatologia.  

Público-alvo: graduados em Odontologia

Período de realização: 22/2/16 a 2/12/16 

Carga horária: 360h 

Vagas: 15 

Inscrição: 1/12/15 a 19/2/16 

Contato: Edison 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
INVESTIGAÇÃO EM PRÓTESE 
BUCOMAXILOFACIAL
Responsáveis: Reinaldo Brito e Dias (coordenador) e Be-

atriz Silva Câmara Mattos (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 dis-

positivos 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: 22/2/16 a 2/12/16 

Carga horária: 360h 

Vagas: 30 

Inscrição: 1/12/15 a 19/2/16 

Contato: Belira ou Ana Lúcia 

Situação: solicitada 
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Programa de Atualização 
MATERIAIS DENTÁRIOS – OUVINTE 
Responsáveis: Igor Studart Medeiros (coordenador) e 

Fernando Neves Nogueira (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: – Possibilitar ao aluno a compreensão dos re-

quisitos que devem apresentar os materiais em função 

das necessidades clínicas, de modo a permitir que faça 

a indicação e o uso racional dos materiais dentários en-

volvidos nos procedimentos preventivos e restauradores 

diretos; – Desenvolver o raciocínio clínico, a fim de se 

obter o máximo desempenho dos materiais dentários 

indicados em diferentes situações da prática diária; – 

Iniciar o desenvolvimento de habilidades manuais espe-

cíficas necessárias ao uso dos materiais odontológicos.

Disciplina: – Materiais para Uso Indireto.  

Público-alvo: cirurgiões-dentistas 

Período de realização: 3/2/16 a 14/7/16 

Carga horária: 105h 

Vagas: 10 

Inscrição: 4/1/16 a 2/2/16 

Contato: Elidamar ou Rosa Cristina 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
NÍVEL CLÍNICO EM TRATAMENTO 
RESTAURADOR ATRAUMÁTICO 
Responsáveis: Daniela Prócida Raggio (coordenadora) e 

José Carlos Pettorossi Imparato (vice-coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: oferecer aperfeiçoamento da técnica de ART 

para cirurgiões-dentistas, além de capacitar dentistas 

da rede pública. A técnica do Tratamento Restaurador 

Atraumático foi adotada nesta clínica devido aos seus 

aspectos de boa aceitação do tratamento e estar in-

serido na Filosofia de Mínima Intervenção. Os estudos 

sobre Tratamento Restaurador Atraumático no Brasil 

ainda são escassos e há necessidade de se avaliar essa 

forma de tratamento como alternativa ao tratamento 

convencional. Essa clínica também se mostra eficiente 

devido à grande demanda de pacientes recebidos para 

tratamento na disciplina de Odontopediatria, sendo 

esta uma maneira de atender essa demanda de modo 

mais simplificado e rápido. Além de ser constituída de 

uma técnica menos invasiva, dolorosa e traumática, ideal 
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para pacientes infantis, possui menor custo e possibilita, 

também, o tratamento da população que não tem aces-

so à assistência odontológica.

Disciplina: – ART – Restauração Atraumática.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas 

Período de realização: 2/3/16 a 7/12/16 

Carga horária: 140h 

Vagas: 6 

Inscrição: 1/2/16 a 29/2/16 
Contato: Júlio. Secretaria da Disciplina de Odontope-

diatria

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
NÍVEL CLÍNICO EM ODONTO-HEBIATRIA 
Responsáveis: Mariana Minatel Braga Fraga (coordena-

dora) e José Carlos Pettorossi Imparato (vice-coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: A Clínica de Odonto-hebiatria, da FO-USP, 

possui como objetivo o tratamento odontológico pre-

ventivo e restaurador de adolescentes na faixa etária de 

10 a 18 anos. A maioria dos pacientes advém de enca-

minhamento da disciplina de Odontopediatria (diurno 

e noturno) da própria Faculdade de Odontologia. O 

tratamento é embasado no envolvimento educacional e 

motivacional do paciente e seu núcleo familiar.

Disciplina: – Odonto-Hebiatria. 

Público-alvo: cirurgiões-dentistas 

Período de realização: 2/3/16 a 14/12/16 

Carga horária: 136h 

Vagas: 6 

Inscrição: 1/2/16 a 29/2/16 

Contato: Júlio. Secretaria da Disciplina de Odontope-

diatria

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
NÍVEL CLÍNICO EM ODONTOPEDIATRIA 
Responsáveis: Fausto Medeiros Mendes (coordenador) 

e Mariana Minatel Braga Fraga (vice-coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar atualização clínica para atendi-

mento de pacientes infantis.

Disciplina: – Clínica – Odontopediatria.  

Público-alvo: cirurgiões-dentistas 
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Período de realização: 2/3/16 a 7/12/16 

Carga horária: 140h 

Vagas: 6 

Inscrição: 1/2/16 a 29/2/16 

Contato: Júlio. Secretaria da Disciplina de Odontope-

diatria

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
NÍVEL CLÍNICO EM ODONTOPEDIATRIA NA 1ª 
INFÂNCIA (0 A 36 MESES) 
Responsáveis: Marcelo José Strazzeri Bonecker (coorde-

nador) e Maria Salete Nahás Pires Corrêa (vice-coorde-

nadora)

Forma: presencial 

Objetivos: – Desenvolver projetos de pesquisa 

clínica/científica; – Atividades de ensino transdisciplina-

res com professores convidados; – Publicações a nível 

nacional e internacional; – Discussões em grupos dos 

projetos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos; 

– Reuniões mensais e estudos atingidos; – Atividades 

na Clínica de Odontopediatria na Primeira Infância e no 

Ambulatório de Pediatria no Hospital Universitário. O 

principal objetivo deste programa de atualização é de-

senvolver projeto de pesquisa clínica e científica visando 

publicações em periódicos nacionais e/ou internacio-

nais. Para tanto, serão desenvolvidas reuniões em gru-

pos para a discussão dos projetos de pesquisa conco-

mitantemente às atividades clínicas que subsidiarão os 

mesmos. Este programa de atualização também prevê 

atividades didáticas com professores convidados. Fren-

te ao exposto, os critérios de seleção serão baseados 

em entrevista e curriculum vitae de alunos de pós-gra-

duação que tenham concluído curso de especialização, 

mestrado ou doutorado.

Disciplina: – Odontopediatria na 1ª Infância.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas com especialização ou 

mestrado/doutorado concluído

Período de realização: 7/3/16 a 5/12/16 

Carga horária: 27h 

Vagas: 12 

Inscrição: 1/2/16 a 29/2/16 

Contato: Júlio. Secretaria da Disciplina de Odontope-

diatria

Situação: homologada
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Programa de Atualização 
ODONTOLOGIA LEGAL (D) – DIDÁTICO 
Responsável: Rodolfo Francisco Haltenhoff Melani (co-

ordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: propiciar um espaço onde o interessado pos-

sa aprofundar seus estudos sobre temas de odontologia 

legal por meio do acompanhamento das atividades di-

dáticas realizadas na disciplina Odontologia Legal e no 

desenvolvimento de trabalho de pesquisa sobre temas 

odontolegais.  

Disciplina: – Odontologia Legal (D).  

Público-alvo: graduados em Odontologia 

Período de realização: 3/2/16 a 13/7/16 

Carga horária: 120h 

Vagas: 3 

Inscrição: 4/1/16 a 29/1/16 

Contato: Secretaria 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
ODONTOLOGIA LEGAL (D) – OUVINTE 
Responsável: Rodolfo Francisco Haltenhoff Melani (co-

ordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: propiciar um espaço onde o interessado pos-

sa aprofundar seus estudos sobre temas de odontologia 

legal por meio do acompanhamento das atividades di-

dáticas realizadas na disciplina Odontologia Legal e no 

desenvolvimento de trabalho de pesquisa sobre temas 

odontolegais.

Disciplina: – Odontologia Forense. 

Público-alvo: graduados em Odontologia 

Período de realização: 3/2/16 a 13/7/16 

Carga horária: 60h 

Vagas: 3 

Inscrição: 4/1/16 a 29/1/16 

Contato: Secretaria do Departamento 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS 
Responsáveis: Marina Helena Cury Gallottini (coordena-

dora) e Karem Lopez Ortega (vice-coordenadora) 
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Forma: presencial 

Objetivo: aprimoramento teórico-prático de profis-

sionais graduados, nos termos da Resolução CoCEX, 

número 5.008, na área de atendimento odontológico 

a pacientes com necessidades especiais. O programa 

inclui familiarizar o cirurgião-dentista com as doenças 

neuropsicomotoras, infectocontagiosas e sistêmicas 

crônicas, no aspecto sistêmico e suas repercussões na 

boca, bem como suas implicações no manejo ambulato-

rial destes pacientes.

Disciplina: – Programa de Atualização em Odontologia 

para Pacientes com Necessidades Especiais. 

Público-alvo: profissionais graduados em Odontologia

Período de realização: 29/2/16 a 28/2/17 

Carga horária: 226h 

Vagas: 100 

Inscrição: 1/12/15 a 26/2/16 
Contato: Secretaria do Cape 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
OUVINTE EM ODONTOPEDIATRIA CLÍNICA I – 
DIURNO 
Responsável: Fausto Medeiros Mendes (coordenador)

Forma: presencial 

Objetivo: acompanhamento das aulas teóricas, ativi-

dades laboratoriais e clínicas na disciplina de Odon-

topediatria do curso de graduação diurno ODO 0502. 

Os alunos terão a oportunidade de fazer o treinamento 

laboratorial e acompanhar as atividades clínicas de aten-

dimento de pacientes. Devem passar por avaliações ao 

longo das atividades e prova final.

Disciplina: – Ouvinte em Odontopediatria Clínica I.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas

Período de realização: 14/3/16 a 27/6/16 

Carga horária: 60h 

Vagas: 6 

Inscrição: 1/2/16 a 11/3/16 

Contato: Júlio. Secretaria de Odontopediatria

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
OUVINTE EM ODONTOPEDIATRIA CLÍNICA I – 
NOTURNO 
Responsável: Marcia Turolla Wanderley (coordenadora)
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Forma: presencial 

Objetivo: acompanhamento das aulas teóricas, ativida-

des laboratoriais e clínicas na disciplina de Odontope-

diatria do curso de graduação noturno ODO 0502. Os 

alunos terão a oportunidade de fazer o treinamento la-

boratorial e acompanhar as atividades clínicas de aten-

dimento de pacientes. Devem passar por avaliações ao 

longo das atividades e prova final.

Disciplina: – Ouvinte em Odontopediatria Clínica I.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas

Período de realização: 15/3/16 a 28/6/16 

Carga horária: 60h 

Vagas: 6 

Inscrição: 1/2/16 a 14/3/16 

Contato: Júlio. Secretaria de Odontopediatria

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
OUVINTE EM PRÓTESE 
BUCOMAXILOFACIAL 
Responsáveis: Reinaldo Brito e Dias (coordenador) e Cleu-

sa Aparecida Campanini Geraldini (vice-coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivos: – Situar a disciplina como integrante do pa-

pel formador do clínico geral pela Faculdade de Odon-

tologia; – Tomar contato com aparelhos, próteses e dis-

positivos 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: 22/2/16 a 30/6/16 

Carga horária: 180h 

Vagas: 20 

Inscrição: 1/12/15 a 19/2/16 
Contato: Belira ou Ana Lúcia 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
OUVINTE EM TRAUMATOLOGIA 
MAXILOFACIAL 
Responsáveis: Francisco Antonio dos Santos Correia 

(coordenador) e João Gualberto de Cerqueira Luz (vice-

-coordenador)

Forma: presencial 
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Objetivo: desenvolver e atualizar os profissionais de 

educação continuada em Odontologia.

Disciplina: – Traumatologia.  

Público-alvo: graduados em Odontologia

Período de realização: 22/2/16 a 30/6/16 

Carga horária: 180h 

Vagas: 15 

Inscrição: 1/12/15 a 19/2/16 

Contato: Edison 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
PRÁTICO-CLÍNICO NA CLÍNICA DE ORTODONTIA 
PREVENTIVA 
Responsáveis: João Batista de Paiva (coordenador) e 

José Rino Neto (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: propiciar ao cirurgião-dentista a prática no 

atendimento clínico à comunidade, especificamente, no 

tratamento preventivo das maloclusões dentárias.

Disciplina: – Pesquisa Clínica em Ortodontia Preventiva.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas 

Período de realização: 5/2/16 a 16/12/16 

Carga horária: 156h 

Vagas: 17 

Inscrição: 26/1/16 a 29/1/16 

Contato: Viviane 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
PRÁTICO EM PRÓTESE BUCOMAXILOFACIAL 
Responsáveis: Reinaldo Brito e Dias (coordenador) e 

Neide Pena Coto (vice-coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivos: – Situar a disciplina como integrante do pa-

pel formador do clínico geral pela Faculdade de Odon-

tologia; – Tomar contato com aparelhos, próteses e dis-

positivos 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: 22/2/16 a 30/6/16 

Carga horária: 180h 

Vagas: 30 
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Inscrição: 1/12/15 a 19/2/16 

Contato: Belira ou Ana Lúcia 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
PRÁTICO-CLÍNICO DA CLÍNICA DE ORTODONTIA 
CORRETIVA – MBT 
Responsáveis: Gladys Cristina Dominguez Morea (coor-

denadora) e André Tortamano (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar ao cirurgião-dentista o conheci-

mento da técnica MBT ao auxiliar os pós-graduandos no 

atendimento ortodôntico dos pacientes em tratamento.

Disciplina: – Pesquisa Clínica em Ortodontia Corretiva 

– MBT.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas 

Período de realização: 3/2/16 a 14/12/16 

Carga horária: 156h 

Vagas: 10 

Inscrição: 26/1/16 a 29/1/16 

Contato: Viviane 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
PRÁTICO-CLÍNICO NA CLÍNICA DE ORTODONTIA 
CORRETIVA – SW ROTH 
Responsável: Solange Mongelli de Fantini (coordenadora)

Forma: presencial  

Objetivo: permitir aos cirurgiões-dentistas que se fami-

liarizem com a Filosofia de Roth, com ênfase especial em 

seus aspectos clínicos.

Disciplina: – Pesquisa Clínica em Ortodontia Corretiva – 

SW Roth.  

Público-alvo: cirurgiões-dentistas

Período de realização: 4/2/16 a 15/12/16 

Carga horária: 160h 

Vagas: 10 

Inscrição: 26/1/16 a 29/1/16 

Contato: Viviane 

Situação: homologada 



| 123 

Programa de Atualização 
PRÁTICO-CLÍNICO NA CLÍNICA DE 
PESQUISA EM ORTODONTIA CORRETIVA – 
PREPARO ORTODÔNTICO PARA CIRURGIA 
ORTOGNÁTICA 
Responsável: José Rino Neto (coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: habilitar o cirurgião-dentista na aplicação clí-

nica das técnicas ortodônticas com vistas ao preparo do 

paciente que será submetido à cirurgia ortognática.

Disciplinas: – Pesquisa Clínica em Ortodontia Corretiva; 

– Preparo Ortodôntico para Cirurgia Ortognática. 

Público-alvo: cirurgiões-dentistas 

Período de realização: 3/2/16 a 14/12/16 

Carga horária: 156h 

Vagas: 15 

Inscrição: 26/1/16 a 29/1/16 

Contato: Viviane 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
PRÁTICO-CLÍNICO NA CLÍNICA DE PESQUISA 
SISTEMA AUTO-LIGADO 
Responsáveis: João Batista de Paiva (coordenador) e 

José Rino Neto (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar ao cirurgião-dentista o conhe-

cimento do Sistema Auto-Ligado no atendimento orto-

dôntico dos pacientes.

Disciplina: – Pesquisa Clínica em Ortodontia Corretiva.

Público-alvo: cirurgiões-dentistas 

Período de realização: 3/2/16 a 9/12/16 

Carga horária: 168h 

Vagas: 20 

Inscrição: 26/1/16 a 29/1/16 
Contato: Viviane 

Situação: homologada 

Programa de Atualização 
SAÚDE COLETIVA EM ODONTOLOGIA – 
DIDÁTICO 
Responsáveis: Antônio Carlos Frias (coordenador) e Si-

mone Rennó Junqueira (vice-coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivos: – Levar o aluno à compreensão das políticas 
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públicas de saúde bucal vigentes no Brasil, incluindo 

as diferentes dimensões das relações sociais para pos-

sibilitar o entendimento dos determinantes sociais do 

processo saúde-doença, capacitando-o através dos con-

ceitos de epidemiologia, planejamento, organização e 

gerenciamento dos serviços de saúde bucal; – Promover 

a formação de profissionais conscientes de seu papel 

social e científico no resgate integral da saúde da po-

pulação e capazes de desenvolver uma prática de saúde 

bucal com qualidade, eficiência e resolutividade, inseri-

da nos princípios do Sistema Único de Saúde.

Disciplina: – Saúde Coletiva em Odontologia. 

Público-alvo: profissionais da Saúde

Período de realização: 2/2/16 a 22/10/16 

Carga horária: 120h 

Vagas: 10 

Inscrição: 4/1/16 a 29/1/16 

Contato: Secretaria do Departamento 

Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
SAÚDE COLETIVA EM ODONTOLOGIA – 
OUVINTE 
Responsáveis: Simone Rennó Junqueira (coordenadora) 

e Antônio Carlos Frias (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: – Levar o aluno à compreensão das políticas 

públicas de saúde bucal vigentes no Brasil, incluindo 

as diferentes dimensões das relações sociais para pos-

sibilitar o entendimento dos determinantes sociais do 

processo saúde-doença, capacitando-o através dos con-

ceitos de epidemiologia, planejamento, organização e 

gerenciamento dos serviços de saúde bucal; – Promover 

a formação de profissionais conscientes de seu papel 

social e científico no resgate integral da saúde da po-

pulação e capazes de desenvolver uma prática de saúde 

bucal com qualidade, eficiência e resolutividade, inseri-

da nos princípios do Sistema Único de Saúde.

Disciplina: – Saúde Coletiva. 

Público-alvo: profissionais da área da saúde

Período de realização: 2/2/16 a 14/6/16 

Carga horária: 120h 

Vagas: 3 

Inscrição: 4/1/16 a 29/1/16 

Contato: Secretaria 
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Situação: solicitada 

Programa de Atualização 
URGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS 
Responsáveis: Carina Domaneschi (coordenadora) e Si-

bele Sarti Penha (vice-coordenadora) 

Forma: presencial 

Objetivos: treinamento prático para atendimento das 

diversas urgências odontológicas, e o domínio do con-

teúdo programático correspondente, com vistas ao apri-

moramento profissional.

Disciplina: – Urgências Odontológicas.  

Público-alvo: cirurgiões-dentistas 

Período de realização: 1/2/16 a 1/8/16 

Carga horária: 96h 

Vagas: 20 

Inscrição: 4/1/16 a 29/1/16 

Contato: Jady, Haydee ou Joana 

Situação: homologada 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

CURSO   

Especialização 
TERAPIA COMPORTAMENTAL E COGNITIVA – 
TEORIA E APLICAÇÃO 
Responsáveis: Maria Martha Costa Hubner (coordena-

dora) e Renério Fráguas Junior (vice-coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivo: aprofundar a formação teórico-conceitual e 

prática do terapeuta comportamental à luz da aborda-

gem comportamental, através do contato com eminen-

tes pesquisadores e profissionais da área, bem como 

através do atendimento clínico supervisionado à comu-

nidade USP. Ao final do curso, espera-se que o aluno 

esteja atualizado com as pesquisas, conceitos e práticas 

da área, bem como ser capaz de exercer a prática pro-

fissional com a consciência e precisão da área, além de 

expressar-se na linguagem técnico-científica comporta-

mental.

Disciplinas: – A Relação Terapeuta-Cliente: Compor-

tamento/Cognição; – Análise Funcional na Situação 

Clínica; – Atendimento e Supervisão com Discussões 
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Teóricas: Bases Psiquiátricas e Comportamentais; – De-

senvolvimento de Trabalho; – Distúrbios do Compor-

tamento: Diagnóstico e Terapêutica; – Processos de 

Mudança de Comportamento: As Diversas Perspec-

tivas; – Supervisão de Casos de Intervenção Clínica. 

 

Público-alvo: psicólogos (curso de formação de psicólo-

go) e médicos (psiquiatra e outras especialidades)

Período de realização: 15/2/16 a 15/2/17 

Carga horária: 540h 

Vagas: 60 

Inscrição: 1/8/15 a 10/2/16 

Contato: Elaine 

Situação: aprovada 

ATIVIDADES
   

Prática Profissionalizante 
TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL UNIVERSAL 
Responsável: Renata Mota Mamede de Carvallo (coor-

denadora) 

Forma: presencial 

Objetivo: capacitar o fonoaudiólogo na implementação 

do Programa de Triagem Auditiva Neonatal em hospi-

tais e maternidades e realização de exames auditivos em 

recém-nascidos.

Disciplina: – Triagem Auditiva Neonatal Universal I.

Público-alvo: fonoaudiólogos 

Período de realização: 8/2/16 a 6/5/16 

Carga horária: 200h 

Vagas: 3 

Inscrição: 15/1/16 a 31/1/16 

Contato: Fabiola ou Isabela 

Situação: homologada 

Prática Profissionalizante 
TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL UNIVERSAL 
Responsável: Renata Mota Mamede de Carvallo (coor-

denadora)

Forma: presencial 

Objetivo: capacitar o fonoaudiólogo na implementação 

do Programa de Triagem Auditiva Neonatal em hospi-

tais e maternidades e realização de exames auditivos em 

recém-nascidos.
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Disciplina: – Triagem Auditiva Neonatal Universal I.

Público-alvo: fonoaudiólogos 

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

Carga horária: 200h 

Vagas: 3 

Inscrição: 15/4/16 a 30/4/16 
Contato: Fabiola ou Isabela 

Situação: homologada 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS 
BIOMÉDICAS

CURSO   

Difusão  
EXPLORING THE NCI-60 PHARMACOGENOMICS 
DATASET AT THE CELLMINER PLATFORM 
Responsável: José Ernesto Belizário (coordenador)

Forma: presencial 

Objetivos: apresentar e discutir o estado de arte das pla-

taformas de bioinformática para análise e interpretação 

de dados genômicos e farmacogenômicos produzidos 

e disponibilizados pelo National Cancer Institute, Me-

morial Soan Kettering Cancer Center, Broad Institute of 

MIT and Harvard University e The Cancer Genome Atlas. 

O evento pretende ser um fórum avançado e atualizado 

de discussões centradas no estudo das várias modali-

dades de tecnologias genômicas aplicadas à pesquisa 

em Biologia Celular e Molecular, Fisiologia, Imunologia, 

Microbiologia e Medicina. A tônica da organização será 

a revisão avançada de conceitos básicos de genéti-

ca, farmacologia e informática, com respeito às novas 

abordagens conceituais, métodos analíticos e direções 

da investigação atual nos diversos campos das ciências 

biomédicas. Além disso, dar-se-á grande importância a 

incentivar o aprimoramento de atitude dos estudantes 

em pontos essenciais: – Capacidade de aprofundar o 

conhecimento; – Interesse pelo estudo de mecanismos 

de processos celulares, genômicos e bioquímicos, e não 

apenas na descrição de fenômenos; – Capacidade de 

discussão lógica e criativa; – Capacidade de ampliar 

horizontes, pensar grande e buscar novas ferramentas 

exploratórias no campo da Biologia e Medicina. O curso 

pretende atender alunos de graduação, pós-graduação, 
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jovens pesquisadores e profissionais da área que atuam 

nas unidades da USP e de outras instituições. A seleção 

de estudantes, bem como a de palestrantes nacionais 

e internacionais, baseia-se em critérios de qualidade e 

mérito. Sessões de pôsteres e visitas a laboratórios serão 

programadas por módulos e avaliadas por convidados 

nacionais e internacionais. A interação multidisciplinar 

entre palestrantes e estudantes dará plenas condições 

de se consolidar em um grau elevado de maturidade 

conceitual e formativa. Um dos nossos principais obje-

tivos é contribuir para incrementar a visibilidade e quali-

dade da investigação em nosso meio, focando particu-

larmente nas novas ferramentas de bioinformática para 

análise e interpretação de sequências de DNA e suas in-

ter-relações com os eventos bioquímicos e moleculares 

em células, tecidos e organismos modelos, bem como 

na prática da medicina translacional e personalizada.

Disciplina: – Exploring the NCI-60 Pharmacogenomics 

Dataset at the CellMiner Platform.  

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

jovens cientistas e profissionais da área

Período de realização: 18/1/16 a 22/1/16 

Carga horária: 40h 

Vagas: 50 

Inscrição: 16/11/15 a 14/1/16 
Contato: CEFAP 

Situação: homologada 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA

CURSO   

Aperfeiçoamento 
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E DE 
CARREIRA 
Responsáveis: Marcelo Afonso Ribeiro (coordenador) e 

Fábio de Oliveira (vice-coordenador)

Forma: presencial 

Objetivos: – Formar orientadores profissionais, com co-

nhecimento teórico e técnico consistentes; – Dar bases 

teóricas e experiências práticas que possibilitem ao alu-

no desenvolver projetos próprios em Orientação Profis-

sional e de Carreira.  

Disciplina: – Orientação Profissional e de Carreira VII.
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Público-alvo: psicólogos interessados em aprofundar 

conhecimento sobre orientação profissional com inte-

resse e/ou experiência na área de trabalho e educação

Período de realização: 26/2/16 a 9/12/16 

Carga horária: 256h 

Vagas: 15 

Inscrição: 4/1/16 a 29/1/16 

Contato: Fátima ou Sônia 

Situação: solicitada 

INSTITUTO DE QUÍMICA

CURSOS  

Programa de Atualização 
METABOLISMO ENERGÉTICO PARA O 
PROFISSIONAL DE SAÚDE 
Responsável: Alicia Juliana Kowaltowski (coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivo: proporcionar uma visão moderna e integra-

da sobre metabolismo energético, de modo a permitir 

compreender a literatura atual na área, focando princi-

palmente em regulação e integração metabólica.

Disciplina: – Metabolismo Energético para o Profissional 

de Saúde.  

Público-alvo: profissionais das mais diversas áreas rela-

cionadas à saúde, incluindo, mas não limitado, médicos, 

enfermeiros, nutricionistas e educadores físicos

Período de realização: 22/2/16 a 16/3/16 

Carga horária: 32h 

Vagas: 40 

Inscrição: 5/10/15 a 15/1/16 

Contato: Alicia Kowaltowski 

Situação: solicitada 

Difusão  
3ª ESCOLA DE VERÃO EM COLOIDES E 
SUPERFÍCIES 
Responsável: Denise Freitas Siqueira Petri (coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivo: difundir fundamentos teóricos e princípios de 

técnicas experimentais, de modo que os participantes 

ganhem uma melhor compreensão sobre fenômenos 

envolvendo coloides, superfícies e interfaces.
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Disciplina: – 3ª Escola de Verão em Coloides e Superfí-

cies.

Público-alvo: alunos de graduação e pós-graduação

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

Carga horária: 32h 

Vagas: 30 

Inscrição: 1/9/15 a 24/1/16 

Contato: Denise Petri 

Situação: solicitada 

INSTITUTO OCEANOGRÁFICO

CURSO   

Aperfeiçoamento 
EQUIPAMENTOS GEOFÍSICOS 
Responsáveis: Luigi Jovane (coordenador) e Elisabete 

de Santis Braga da Graça Saraiva (vice-coordenadora)

Forma: presencial 

Objetivos: os participantes devem aprender neste cur-

so a base teórica, o funcionamento e a utilização dos 

equipamentos geofísicos mais importantes. O objetivo é 

que os participantes cheguem ao final da disciplina com 

uma boa base de conhecimentos sobre os conceitos tra-

tados no curso e suas aplicações, bem como com uma 

visão integrada e crítica ligada à aplicação adequada no 

que diz respeito aos estudos dos fundos marinhos com 

métodos geofísicos. Os participantes devem aprender 

a aquisição, processamento e interpretação de dados 

geofísicos obtidos com a utilização de equipamentos 

de última geração, a fim de aprender potencialidades e 

limites de cada equipamento e metodologia.

Disciplina: – Equipamentos Geofísicos.  

Público-alvo: funcionários da USP, estudantes de pós-

-graduação do IO, professores da USP e externos

Período de realização: 15/2/16 a 26/2/16 

Carga horária: 180h 

Vagas: 30 

Inscrição: 2/1/16 a 14/1/16 

Contato: Luigi Jovane 

Situação: homologada
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FACULDADE DE MEDICINA

ATIVIDADES   

Residência em Área Profissional da Saúde – 
Modalidade Uniprofissional  
ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL E 
PSIQUIÁTRICA 
Responsável institucional: Francisco Lotufo Neto (coor-

denador)

Responsável técnico: Helio Elkis (coordenador) 

Forma: presencial 

Objetivos: especializar profissionais na área de enfer-

magem psiquiátrica para: Competências e habilidades: 

– Reconhecer os principais transtornos para prestar 

assistência de enfermagem especializada aos usuários 

adultos e infantis, em situações agudas e crônicas, nas 

diversas subespecialidades da psiquiatria; – Desenvolver 

a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

ao usuário de Serviço de Mental; – Realizar intervenções 

em situações de urgência e emergência psiquiátrica. 

Aspectos Cognitivos: – Correlacionar aspectos técni-

cos com a prática de enfermagem em saúde mental e 

psiquiátrica; – Desenvolver o raciocínio e o julgamento 

clínicos de enfermagem.  Conduta ético-profissional: 

– Prestar assistência de enfermagem, considerando os 

aspectos biopsicossocioespirituais da saúde humana; – 

Prestar assistência de enfermagem: livre de imperícia, 

negligência e imprudência; – Estabelecer relaciona-

mento ético-profissional com os demais profissionais 

da saúde envolvidos nos cuidados diretos e indiretos 

ao usuário do serviço; – Respeitar crenças e valores dos 

usuários, família e comunidade; – Conhecer a legislação 

em Saúde Mental e Psiquiátrica.

Disciplinas: – A Assistência de Enfermagem nos Princi-
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pais Transtornos Psiquiátricos: Abuso de Álcool e outras 

Drogas Psicoativas e Dependência; – A Assistência de 

Enfermagem nos Principais Transtornos Psiquiátricos: 

Gerontopsiquiátrico; – A Assistência de Enfermagem 

nos Principais Transtornos Psiquiátricos: Infância e Ado-

lescência; – A Assistência de Enfermagem nos Principais 

Transtornos Psiquiátricos: Transtornos do Pensamento; – 

A Assistência de Enfermagem nos Principais Transtornos 

Psiquiátricos: Transtornos Alimentares; – A Assistência 

de Enfermagem nos Principais Transtornos Psiquiátri-

cos: Transtornos do Humor; – As Medidas Terapêuticas/

Observação e Anotação de Enfermagem; – Bioética; 

– Contexto Ético-Legal do Cuidado de Enfermagem; – 

Contextualização da Saúde Mental e da Enfermagem 

Psiquiátrica; – Educação em Saúde; – Emergência Psi-

quiátrica e seus Cuidados Intensivos em Psiquiatria; 

– Farmacologia Aplicada; – Introdução à Enfermagem 

Psiquiátrica e de Saúde Mental; – Metodologia de Pes-

quisa; – Metodologia de Pesquisa II; – Módulo: Dor; – O 

Contexto de Tratamento Extra-Hospitalar e Modelos de 

Reabilitação no Campo Psicossocial; – O Contexto de 

Tratamento Extra-Hospitalar no Atendimento Ambula-

torial; – O Processo de Enfermagem na Prática de En-

fermagem Psiquiátrica; – Os Tratamentos Biológicos; – 

Papéis e Funções do Enfermeiro Psiquiátrico; – Políticas 

Públicas de Saúde/Sistema Único de Saúde (SUS); – Prá-

tica: Assistência de Enfermagem a Pacientes da Unida-

de de Internação da Ansiedade e Depressão; – Prática: 

Assistência de Enfermagem a Pacientes da Unidade de 

Internação do Transtorno Alimentar; – Prática: Assistên-

cia de Enfermagem a Pacientes da Unidade de Interna-

ção Geriátrica; – Prática: Assistência de Enfermagem a 

Pacientes da Unidade de Internação Pediátrica; – Práti-

ca: Assistência de Enfermagem a Pacientes da Unidade 

Mista de Patologias; – Prática: Assistência de Enferma-

gem a Pacientes Dependentes de Álcool e outras Dro-

gas. Comportamento Impulsivo; – Prática: Assistência 

de Enfermagem a Pacientes em Regime de Reabilitação 

em Hospital Dia; – Prática: Assistência de Enfermagem 

a Pacientes em Seguimento Ambulatorial; – Prática: As-

sistência de Enfermagem nas Emergências Psiquiátricas; 

– Prática: CAPS AD; – Prática: CAPS I; – Prática: CAPS 

II; – Prática: CAPS III; – Prática: CAPS Infantil; – Prática: 

PSF; – Prática: UBS; – Prevenção e Controle de Infecção 

Hospitalar. Módulo CCIH; – Programa de Atendimento 



136 |

na Rede Territorial (Assistindo o Usuário em Saúde Men-

tal); – Projeto Equilíbrio; – Psicofarmacologia; – Psicopa-

tologia; – Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE) e Cálculos e Diluições; – Terapias e Técnicas Usa-

das em Enfermagem.  

Público-alvo: enfermeiros graduados, com registro no 

COREN

Período de realização: 1/3/16 a 28/2/18 

Carga horária: 5920h 

Vagas: 8 

Inscrição: 5/1/16 a 31/1/16 

Contato: Cristina Emiko Igue 

Situação: homologada 

Residência em Área Profissional da Saúde – 
Modalidade Uniprofissional  
NUTRIÇÃO CLÍNICA EM 
CARDIOPNEUMOLOGIA 
Responsável institucional: Silvia Helena Gelas Lage Pas-

qualucci (coordenadora) 

Responsável técnico: Raul Dias dos Santos Filho (coor-

denador) 

Forma: presencial 

Objetivos: – Complementar a formação realizada na 

graduação; – Atuar na área de especialização, nas ações 

de prevenção, promoção, recuperação e reabilitação da 

saúde, de acordo com os princípios do Sistema Único 

de Saúde (SUS); – Planejar e executar, no seu âmbito de 

atuação, a assistência no ambiente hospitalar; – Atuar na 

administração do processo do trabalho, e da assistência 

hospitalar em sua respectiva área de concentração; –

Atuar interdisciplinarmente como membro da equipe de 

saúde; – Atuar em pesquisa, desenvolvendo estudos de 

caráter científico; – Desenvolver a aptidão para o mer-

cado de trabalho, com ênfase na formação de equipes 

multiplicadoras e com visão abrangente.  

Disciplinas: – Boas Práticas em Terapia Nutricional; – 

Delineamento de Estudos Populacionais em Alimenta-

ção e Nutrição; – Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

do Espectro da Síndrome Metabólica: Fisiopatologia, 

Epidemiologia e Controle; – Educação em Nutrição; – 

Epidemiologia Nutricional; – Intervenção Nutricional 

Educativa; – Intervenções, Programas e Políticas em 

Alimentação e Nutrição; – Método Epidemiológico Apli-

cado à Pesquisa Clínica; – Metodologia de Pesquisa; – 
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Métodos Avançados para Análise de Dados de Estudos 

Populacionais em Alimentação e Nutrição; – Métodos 

para Avaliação do Consumo Alimentar de Populações; 

– Métodos para Avaliação do Estado Nutricional de Po-

pulações; – Nutrição em Gerontologia; – Nutrigenômica 

no Contexto das Doenças Crônicas Não Transmissíveis; 

– Política e Gestão em Saúde; – Prática Profissional em 

Nutrição Clínica; – Revisão Sistemática e Meta–Análise; – 

Seminário em Cardiopneumologia; – Telemedicina; – Te-

rapia Nutricional nas Cardiopatias; – Terapia Nutricional 

nas Pneumopatias; – Terapia Nutricional no Cardiopata 

Crítico e de Alta Complexidade; – Transtornos Alimen-

tares: Intersecções com Obesidade e Implicações para 

Atendimento em Nutrição Clínica.

Público-alvo: nutricionistas 

Período de realização: 1/3/16 a 28/2/18 

Carga horária: 5856h 

Vagas: 5 

Inscrição: 5/1/16 a 20/1/16 

Contato: Rita Freitas 

Situação: homologada 
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As informações deste catálogo foram extraídas do site 

<https://uspdigital.usp.br/apolo> em 4 de novembro 

de 2015.

Este livro foi produzido com as fontes tipográficas da 

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

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

LT Std 95 Black).
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