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Pró-Reitoria de
Cultura e Extensão 
Universitária

Relatório de gestão • 2018-2021
A gestão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU) da Uni-
versidade de São Paulo que encerra suas ações em 24 de janeiro de 2022, adotou, 
desde 2018, uma linha de atuação direcionada ao aprimoramento do relaciona-
mento entre USP e Sociedade por meio da democratização do conhecimento e 
ações de responsabilidade social. Ao mesmo tempo em que foi fortalecida a atua-
ção na área da cultura, com uma programação intensa por meio de órgãos especia-
lizados, também foi possível realizar uma quantidade relevante de eventos, ativi-
dades e discussões públicas em temas sociais.
 
A pandemia de covid-19 trouxe uma série de desafios, entre eles a necessidade de 
rapidamente realizar atividades de forma online e remota, o que acabou se reve-
lando também uma forma de ampliar o alcance dos eventos, sem barreiras geográ-
ficas. Eventos inovadores abordando temas sociais relevantes envolveram milha-
res de pessoas em dezenas de países e em todos os estados brasileiros e geraram 
produtos adicionais como livros e séries de vídeos.
 
Programas importantes adaptaram-se e mantiveram seu sucesso, como é o caso, 
por exemplo, da Feira USP e as Profissões, realizada de forma online em 2020 e 
2021. Em 2018 e 2019, foram quase 200 mil visitantes nas edições presenciais da 
capital e interior. Em 2020, com o ineditismo do formato digital, atingiu cerca de 
1 milhão de acessos em mais de 40 de países, oferecendo mais de mil atividades e 
mais de 2.200 horas de vídeos exclusivos. Da mesma forma, programas como o 
Nascente USP vem batendo recordes de participação, sendo que em 2018 chegou a 
621 estudantes inscritos, em 2019, 694 e em 2021, 741 (em 2020 o evento não foi 
realizado).
 
Para apoiar ações de cultura e de extensão realizadas no âmbito das unidades e 
institutos da USP, foram lançados editais em frentes e formatos variados, como 
aqueles feitos em parceria com o Santander e FUSP; além de editais focados nas 
ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ONU, outro específico para o 
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Empreendedorismo Social e, ainda, a realização do “Carnathon USP”, que promo-
veu a criação de soluções inovadoras para a gestão sustentável dos campi da USP.
 
Projeto inovador e de destaque que simboliza a busca pela interação com a socie-
dade, as unidades móveis USP na Comunidade encontram-se em circulação e já 
atenderam centenas de pessoas em municípios do interior paulista, sempre em 
parceria com as unidades USP apoiando projetos de extensão.
 
O Anfiteatro Camargo Guarnieri foi totalmente reformado e renovado, passando 
a abrigar órgãos culturais e preparado para oferecer uma programação constante 
de música, teatro e cinema. Entre os destaques, além do auditório principal, a nova 
sala de cinema completamente equipada com a configuração mais atual disponível 
para receber qualquer tipo de programação.
 
Para incrementar a comunicação com o público geral, além do aumento de pu-
blicação de conteúdos em mídias sociais, foi criada a plataforma Cultura em Casa, 
reunindo e fazendo a curadoria da gama de atividades remotas que passaram a ser 
oferecidas por várias instâncias da Universidade e o envio de uma Newsletter se-
manal. O site da PRCEU foi totalmente reformulado, com novas funcionalidades e 
seções, melhorias na navegabilidade e programação responsiva. A revista USP IN-
TEGRAção, com cinco edições publicadas, traz ao público geral, com linguagem 
jornalística e acessível e visual agradável e inovador, destaques e novidades sobre a 
atuação da USP na área de cultura e extensão.
 
No que diz respeito aos Cursos de Extensão e Residências (Médicas, Uni e Multi-
profissionais) – que tiveram recordes de participação – um dos maiores desafios 
de gestão, foi feito um amplo esforço nos últimos anos, que resultou em melhorias 
significativas e impactantes no Sistema Apolo, com aperfeiçoamentos, inovações 
e criação de novos módulos. Sempre realizados em parceria com as Comissões de 
Cultura e Extensão, por meio de encontros e workshops. As melhorias atingiram 
resultados como tramitações mais céleres, maior facilidade e democratização no 
processo de inscrição em cursos e melhor registro de dados de cursos na USP.

Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado

Pró-Reitora

Margarida Maria Krohling Kunsch

Pró-Reitora Adjunta
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Eventos e Ações
2018-2021
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Eventos e Ações
SAMBA DA MINHA TERRA

Foi realizado no dia 7 de abril de 2018, sábado, o 
workshop O Samba da Minha Terra, que reuniu os 
alunos da USP que integram as 25 baterias da Uni-
versidade.

O encontro, que aconteceu no campus do Butantã, 
trouxe convidados de destaque no mundo do samba, 
como Solange Cruz, presidente da Mocidade Alegre, 
Thobias da Vai-Vai, presidente de honra da Vai-Vai, 
Zeca Do CavaKo Jr., compositor de enredos, Maurí-
cio Coutinho, jornalista e produtor de Carnaval, Eli-
zete Rosa de Almeida, compositora e cantora, Mestre 
Beto, Giba Pereira e Pelé, que ministraram oficinas 
de instrumentos.
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A programação incluiu, no período da manhã, pa-
lestras e apresentações sobre a história do samba e 
do carnaval, o funcionamento das escolas de samba e 
informações sobre os instrumentos de percussão. Já 
a parte da tarde foi toda dedicada a oficinas práticas 
com os instrumentos.

Além das atividades, os cerca de 200 participantes 
puderam também visitar a exposição Samba da Mi-
nha Terra.

A produção foi feita em parceria entre a Pró-Rei-
toria de Cultura e Extensão Universitária da USP, 
a BAUSP – Baterias Aliadas da USP e a Coutinho 
Eventos.
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Eventos e Ações
ECOS DE 1968 – 50 ANOS DEPOIS

O Centro Universitário Maria Antonia (CEUMA) da 
USP recebeu, de 2 a 5 de outubro de 2018, a série de 
eventos “Ecos de 1968 – 50 anos depois”, que resga-
tou com diferentes elementos a memória dos episó-
dios ocorridos no local em outubro 1968, conhecidos 
como a Batalha da Maria Antonia.

Os confrontos, que no dia 2 de outubro de 2018 
completaram 50 anos, foram protagonizados por 
estudantes da USP e do Mackenzie e por policiais 
militares, tendo resultado na morte de um estudan-
te secundarista e deixado dezenas de feridos. Pouco 
tempo depois, o governo militar utilizou o fato como 
um dos pretextos para o endurecimento do regime, 
promulgando o Ato Institucional número 5.



Eventos e Ações • Relatório de Gestão • 2018 - 2021 19

Ecos de 1968 marcou esse aniversário utilizando 
elementos da arte e da cultura, como filmes, leitu-
ras cênicas, performances, apresentações musicais, 
videomapping e exposições, além do relançamento de 
livros históricos e mesas de debates que reunirão al-
gumas das pessoas que vivenciaram aquele ambiente.

Coordenada pela Pró-Reitoria de Extensão Univer-
sitária (PRCEU), a programação foi construída com 
a participação do TUSP, do Cinusp Paulo Emílio, do 
Coralusp e da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciên-
cias Humanas (FFLCH), além do próprio CEUMA.
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Quatro exposições trouxeram fotos e documentos 
históricos, e intervenções artísticas propuseram re-
flexões e resgates através da arte. Dois livros editados 
na época da Batalha da Maria Antonia foram lançados 
em novas edições, acompanhados de mesas de deba-
tes com personalidades e pesquisadores como André 
Singer, Marilena Chauí, Maria Cecilia Loschiavo dos 
Santos e José Arthur Gianotti, entre outros.

A programação de filmes incluiu cinco produções 
que retratam personagens e episódios reais que mar-
caram a sociedade brasileira da época. No teatro, três 
leituras cênicas também resgataram a história pro-
pondo discussões.

Foi realizado, ainda, um curso de extensão sobre este 
tema: “1968: o ano que não terminou?”
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Eventos e Ações
REINAUGURAÇÃO DO ANFITEATRO CAMARGO 
GUARNIERI

Após passar por uma grande reforma, o Anfitea-
tro Camargo Guarnieri foi reinaugurado em 11 de 
dezembro de 2018, com uma apresentação especial 
da Orquestra Sinfônica da USP (Osusp), do Grupo 
Sestina do Coral da USP (Coralusp) e do Coro de 
Câmara Comunicantus, da Escola de Comunicações e 
Artes (ECA).

Além da Osusp, o local passou a abrigar ainda as ati-
vidades do Coralusp, do Cinusp e do Tusp. 
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Fechado para reforma desde 2011, o novo Anfiteatro 
Camargo Guarnieri passou por uma grande amplia-
ção. A planta original, que era de 2.830 metros qua-
drados, foi ampliada e agora tem uma área total de 
5.450 metros quadrados. Os 380 lugares do auditório 
principal ganharam mais 55 poltronas, incluindo 
quatro camarotes e espaços para cadeirantes.

O novo projeto contemplou também a criação de 
um complexo cultural, com sala de cinema para 156 
pessoas, espaço cênico adaptável para montagens 
teatrais diversas, salas de ensaio e salas especiais.

Ampliação do Anfiteatro para 
5.450 metros quadrados e 435 
lugares no auditório, incluindo 
quatro camarotes e espaços 
para cadeirantes.
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Idealizado para abrigar não só as atividades didáticas 
da Universidade, mas também os meios de incentivo 
à comunidade e à cultura, o Anfiteatro de Conven-
ções e Congressos da USP começou a ser construído 
em 1973 e foi inaugurado dois anos depois, em 1975, 
mesmo ano de criação da Osusp, tornando-se, desde 
então, a sede da orquestra.

A partir de 1995, o espaço foi rebatizado em home-
nagem ao maestro e compositor paulista Mozart 
Camargo Guarnieri, primeiro regente e diretor ar-
tístico da Osusp, que, além de ter recebido o título de 
Maestro Emérito da USP, em 1988, permaneceu em 
atividade até sua morte, em 1993.
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INAUGURAÇÃO ÓRGÃO DE TUBOS DA USP

Inaugurado em 22 de março de 2019, o órgão de 
tubos fabricado pela empresa Gerhard Grenzing é 
composto por cinco corpos, 3.400 tubos de metal e 
175 tubos de madeira.

A cessão do órgão para a Catedral Evangélica foi 
formalizada por meio de um convênio, assinado em 
setembro de 2017, envolvendo as duas instituições e 
a Fundação Mary Harriet Speers – responsável pelo 
aporte financeiro do projeto – com o objetivo de 
apoiar, incentivar, assistir, desenvolver e promover 
a cultura, a educação e tornar a música acessível para 
parcelas maiores e mais carentes da população. O 
convênio abarca a montagem, instalação, utilização e 
manutenção do órgão. Também estabelece a elabora-
ção e promoção de programas de incentivo à música 
e de educação musical.

Eventos e Ações
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Além disso, a parceria com a Escola de Comunica-
ções e Artes (ECA) permite o desenvolvimento de 
atividades didático-acadêmicas com alunos e docen-
tes do Departamento de Música da Escola e, por seu 
intermédio, com professores e estudantes vinculados 
às universidades e escolas de música do Estado de São 
Paulo.

O órgão foi adquirido pela Universidade em 2013 e, 
inicialmente, seria instalado no Centro de Conven-
ções, no campus de São Paulo. Entretanto, por conta 
das restrições orçamentárias da Universidade e da 
suspensão das obras, o processo de construção do 
Centro foi interrompido.
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30 ANOS DE AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA

No dia 15 de agosto as três universidades públicas 
estaduais paulistas se reuniram para comemorar os 
30 anos de autonomia universitária com um even-
to de resgate histórico e de debate sobre os desafios 
desse modelo inédito, instituído por meio de um 
decreto do governador Orestes Quércia em fevereiro 
de 1989. Desde então, USP, Unicamp e Unesp foram 
autorizadas a criar suas próprias normas de organi-
zação didático-científica, administrativa e, principal-
mente, de gestão financeira.
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Coordenado conjuntamente pela PRCEU e instâncias 
equivalentes da Unesp e Unicamp,  “Autonomia de 
Gestão Financeira – 30 anos” trouxe discussões sobre 
o cenário das instituições e avaliações sobre as con-
quistas acadêmicas e administrativas ao longo de três 
décadas de vigência.

Uma das consequências diretas da adoção desse 
modelo foi o crescimento da produção científica das 
instituições públicas de ensino superior de São Paulo. 
Atualmente, um terço da ciência feita nas cerca de 
200 universidades brasileiras é produto do trabalho 
de USP, Unicamp e Unesp. Segundo rankings inter-
nacionais, as três estão entre as melhores instituições 
da América Latina. Mesmo tendo menos professores 
e funcionários do que em 1989, essas universidades 
têm hoje um corpo docente mais qualificado, produ-
zem mais pesquisa e formam mais pessoas.
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Foram três painéis de debates. O primeiro resgatou 
as memórias de docentes que lideravam as universi-
dades durante o processo de formulação e execução 
do decreto governamental: Carlos Vogt (reitor da 
Unicamp na gestão 1990-1994), José Goldemberg 
(reitor da USP na gestão 1986-1990) e Paulo Landim 
(reitor da Unesp na gestão 1989-1993). 

A segunda mesa de palestrantes teve como foco o 
tema da gestão financeira nas universidades públicas 
de São Paulo, os desafios impostos na administração 
de recursos e o financiamento da pesquisa. 
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O painel de encerramento teve a presença dos rei-
tores Marcelo Knobel (Unicamp), Vahan Agopyan 
(USP) e Sandro Valentini (Unesp) para discutir o 
papel e a importância da autonomia de gestão finan-
ceira no desempenho das funções das universidades 
públicas paulistas. Os obstáculos e expectativas da ad-
ministração universitária em um cenário de escassez 
orçamentária, crise econômica e polarização política 
também deram o mote das palestras.

A mesa de abertura contou com a presença do ex-
-ministro do Trabalho (1963) e ex-deputado federal 
(1959-1964 e 1995-1998) Almino Affonso, que ocupa-
va o cargo de vice-governador de São Paulo na época 
da assinatura do decreto. Uma homenagem foi pres-
tada também ao economista Luiz Gonzaga Belluzzo, 
que foi secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvol-
vimento Econômico do governo de Orestes Quércia.
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A CRIANÇA COMO PRIORIDADE – DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SOCIEDADE CON-
TEMPORÂNEA

Em 9 de outubro de 2019, na semana do Dia das 
Crianças, a PRCEU promoveu uma ampla discussão 
sobre os direitos infantis, em uma iniciativa que reu-
niu especialistas acadêmicos e da Justiça para debater 
questões relativas à infância. 

A Criança com Prioridade – Direitos da Criança e 
do Adolescente na Sociedade Contemporânea foi o 
tema da iniciativa, que destacou como a proteção à 
infância e aos direitos das crianças e adolescentes é 
preceito constitucional e que a infância é um período 
único, que não tem volta e marca indelevelmente o 
futuro de todo ser humano.
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APRENDIZAGEM EM AMBIENTES VIRTUAIS: 
Experiências, Estado da Arte e Potencialidades na 
USP (Treinamento docentes USP para EAD)

A PRCEU deu início, em março de 2020, ao curso 
Aprendizagem em ambientes virtuais: experiências, 
estado da arte e potencialidades na USP. Concebido e 
iniciado antes da pandemia de covid-19, curso online 
cuja primeira turma se encerrou no dia 2 de julho 
ganhou importância ainda maior após a suspensão 
das aulas presenciais. Inicialmente ofertando 80 va-
gas, a atividade passou a receber novos interessados 
e preparou – tanto no aspecto técnico, como também 
conceitual – docentes da Universidade para o novo 
universo digital que passou a ser rotina a partir da 
pandemia.

Eventos e Ações
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USP CULTURA EM CASA

Nada como a experiência de uma sala de cinema, de 
uma peça de teatro ou uma orquestra tocando ao 
vivo, de assistir a uma palestra cara a cara com espe-
cialistas que interagem conosco, de sentir um livro 
especial ou de conhecer espaços incríveis com peda-
ços da nossa história.
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No entanto, com a chegada da pandemia de covid-19 
no início de 2020, a PRCEU buscou alternativas para 
que o público não deixasse de interagir e ter um con-
tato muito próximo com a cultura, mesmo de casa.
Assim, foi criada e implementada a plataforma USP 
Cultura em Casa, que em poucos dias passou a reunir 
uma série de conteúdos, produzidos pelos centros de 
cultura da USP, pelos programas USP Comunidade, 
por museus e por institutos e unidades. São vídeos, 
textos, links e muitas outras produções, inclusive 
inéditas, que serão atualizadas constantemente, agre-
gando mais materiais conforme são produzidos.

Com cerca de 400 mil acessos, a plataforma segue ati-
va, com papel na transição ao retorno das atividades 
presenciais e repercussões também nas mídias sociais.
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CARNATHON 

Incentivar grupos de estudantes a propor soluções 
para questões enfrentadas pelas prefeituras dos campi 
da Universidade foi a proposta do Carnathon – Fo-
mento às Iniciativas de Cultura e Extensão ligadas 
aos desafios de inovação na gestão da sustentabilida-
de dos campi da USP, lançado em 1º de dezembro de 
2020. A iniciativa selecionou projetos voltados à ges-
tão sustentável e inovadora dos campi com o objetivo 
de fortalecer a ação conjunta de ensino, pesquisa e 
extensão com resultados que beneficiem a comunida-
de e, ao mesmo tempo, estimular o pensar criativo e 
inovador dos estudantes. 
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A ação foi criada em parceria com as prefeituras dos 
campi da USP em Bauru, Lorena, Piracicaba, Piras-
sununga, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo e 
o apoio e participação da Agência USP de Inovação, 
Superintendência de Gestão Ambiental e Fundação 
de Apoio à Universidade de São Paulo, e ainda das 
pró-reitorias de Graduação, Pós-Graduação e de 
Pesquisa.
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SIMPÓSIO MULHERES, PODER E SOCIEDADE

O simpósio Mulheres, Poder e Sociedade foi formatado 
para debater o papel das mulheres na sociedade contem-
porânea e suas contribuições nas vertentes social, políti-
ca, econômica, científica, tecnológica e cultural.

Assim, os participantes, por meio de diferentes ex-
posições, experiências de vida, relatos e discussões, 
puderam conhecer e valorizar as diversas ações em 
curso pelas lideranças femininas na universidade, na 
ciência, na cultura, nas artes, nos movimentos sociais 
e no mundo do trabalho. Nomes como Esmeralda 
Ribeiro, Mayana Zatz, Regina Silveira, Vanderlan 
Bolzani, Liede Bernucci, Érika Hilton, Gal Martins, 
Luiza Helena Trajano, Soraya Chung Saura e Ana 
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Lanna discutiram e apresentaram ideias no evento, 
que ocorreu em 8 de março de 2021 com 776 parti-
cipantes inscritos e cerca de 2 mil visualizações até 
dezembro de 2021.

2021
776 participantes inscritos e
2 mil visualizações
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Eventos
SÉRIE A USP E AS MULHERES – Histórias de vida e 
de carreiras de mulheres que fazem a USP

Em março de 2021, mês da mulher, além do Sim-
pósio Mulheres, Poder e Sociedade, entendendo 
que o assunto é amplo, com espaço para ainda mais 
personagens e histórias a serem contadas, a PRCEU 
seguiu, ao longo do mês, coletando depoimentos de 
algumas mulheres pioneiras em suas carreiras acadê-
micas e administrativas na USP, com o objetivo de 
ampliar o conhecimento a seu respeito e inspirar as 
novas gerações. Essas mulheres representam todas as 
demais que todos os dias fazem a diferença na Uni-
versidade. O trabalho resultou na série A USP e as 
Mulheres, com 16 vídeos exclusivos, que podem ser 
assistidos em https://prceu.usp.br/noticia/a-usp-e-
-as-mulheres/

Eventos e Ações
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SIMPÓSIO USP POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O 
COMBATE À FOME

Simpósio Políticas Públicas para o Combate à Fome 
foi o nome do encontro realizado no dia 12 de maio 
de 2021 que buscou soluções de longo prazo e não as-
sistencialistas para uma das mais graves consequên-
cias da pandemia de covid-19. 

Com 1.098 participantes inscritos e mais de 10 mil 
visualizações (até dezembro de 2021), o evento apre-
sentou diversas iniciativas em curso nas áreas da 
Saúde Pública, Agricultura Sustentável, Engenharia 
de Alimentos, do Ambiente e nas Ciências Sociais, 
promovendo um debate público sobre as graves con-
sequências da desnutrição e da fome.

A iniciativa veio ao encontro da responsabilidade da 
USP na busca por melhorias da qualidade de vida, da 
saúde e alimentação saudável para toda a população 
e se une à Agenda 2030 da Organização das Nações 
Unidas (ONU) e aos Objetivos do  Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS), particularmente ao Objetivo 
2: Fome – Acabar com a fome, alcançar a segurança 
alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricul-
tura sustentável”

2021
1.098 participantes inscritos e 
10 mil visualizações.
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Lançadas em agosto de 2021, em evento público 
realizado no Memorial da América Latina, em São 
Paulo, as unidades móveis “Saúde e Ciência” e “Edu-
cação e Cultura” são disponibilizadas às unidades da 
USP para realização de ações práticas de extensão 
nas cidades do Estado de São Paulo. Até o final de 
2021, além do próprio evento de lançamento, foram 
realizadas atividades no campus da capital – evento 
em parceria com o Sesc – e também nas cidades de 
Boraceia (FOB), Piracicaba (Esalq), Lorena (EEL) e 
Pirassununga (FMVZ).

USP NA COMUNIDADE – UNIDADES MÓVEIS
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3 x 22: Diálogos Improváveis iniciou com análise 
crítica, entre 13 e 17 de setembro de 2021, as come-
morações do bicentenário da Independência do Brasil 
e do centenário da Semana de Arte Moderna, cele-
brados em 2022.

Uma semana marcada por debates organizados pelos 
órgãos de cultura da Pró-Reitoria de Cultura e Ex-
tensão da USP, mesas-redondas e atividades artísti-
co-culturais abordaram aspectos diversos do “contar 
o tempo”, visando refletir sobre as datas do bicente-
nário da Independência e o centenário da Semana de 
Arte Moderna, celebradas em 2022.

Pessoas de diferentes atuações profissionais exami-
nam as temáticas do seminário Diálogos Imprová-
veis, que estimulou o pensamento sobre como e o 
que comemorar nos 200 anos de Independência do 
Brasil.

3X22: DIÁLOGOS IMPROVÁVEIS
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Todo o conteúdo está disponível ao público de forma 
contínua por meio de vídeos e materiais apresenta-
dos no site prceu.usp.br/3x22.



Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária • Relatório de Gestão • 2018 - 2021
52

Eventos e Ações

O projeto USP Sustentabilidade, reunindo diversas 
unidades e institutos em uma iniciativa conjunta e 
interdisciplinar inédita, foi lançado oficialmente no 
dia 26 de novembro de 2021, durante o 1º Congresso 
de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo.

O espaço para o desenvolvimento de atividades eco-
lógicas, em formato de laboratório aberto e experi-
mental, está localizado no Centro de Práticas Espor-
tivas (Cepeusp).

USP SUSTENTABILIDADE
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As experiências envolvem o cultivo sustentável de 
alimentos em uma horta agroecológica, irrigada com 
água pluvial e instalada junto a uma composteira 
e jardim de chuva, além de um meliponário – com 
abelhas nativas sem ferrão – e o respectivo cultivo de 
flores para sua alimentação.

O projeto contempla ainda paredes e telhados verdes, 
uso de energia solar e aproveitamento de resíduos, 
a partir de estratégias e habilidades que têm como 
origem experiências e pesquisas desenvolvidas em 
diversas áreas dentro da própria Universidade.
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Para promover a educação ambiental, o USP Susten-
tabilidade prevê a realização de cursos e disciplinas 
regulares, além de oficinas para os públicos interno e 
externo. Serão temas como meliponicultura, com téc-
nicas de manejo de abelhas sem ferrão, bioconstrução 
e geração de energia limpa, e também o incentivo à 
alimentação saudável, com visitas guiadas à horta, pre-
paração culinária e degustação dos vegetais colhidos.
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A iniciativa, que futuramente deve passar a ser um 
programa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária (PRCEU), conta também com a partici-
pação da Prefeitura do Campus da Capital (PUSP-C), 
do Grupo de Estudos de Agricultura Urbana do IEA; 
Horta da Faculdade de Medicina (FMUSP); Núcleo 
de Apoio às Atividades de Cultura e Extensão (Nace) 
Sustentarea da Faculdade de Saúde Pública (FSP); 
Laboratório de Sustentabilidade (Lassu) e Núcleo de 
Pesquisas em Redes Elétricas Inteligentes (Naprei) da 
Poli; Parque de Ciência e Tecnologia (Parque Cien-
Tec); além de colaboradores do Instituto de Astrono-
mia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG); Insti-
tuto de Biociências (IB); Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades (EACH).
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Foi realizado, nos dias 25 e 26 de novembro, o I Con-
gresso USP de Cultura e Extensão, evento que trouxe 
ao público palestras e apresentações de trabalhos 
desenvolvidos por docentes, discentes e servido-
res técnico-administrativos da USP. A proposta foi 
criar uma oportunidade para que toda a comunidade 
amplie seus conhecimentos e experiências acerca da 
atividade de cultura e extensão universitária.

O evento também cumpriu a função de prestar con-
tas e promover maior transparência perante a so-
ciedade, além de fortalecer a integração com outras 
universidades e entes públicos.

1º CONGRESSO DE CULTURA E EXTENSÃO DA USP



Eventos e Ações • Relatório de Gestão • 2018 - 2021 57

Foram 555 trabalhos e 1.127 participantes inscritos, 
e mais 90 mil acessos ao site do evento até dezembro 
de 2021. O site – www.extensao.usp.br/congresso – 
pode ser acessado para a consulta aos trabalhos apre-
sentados e aos vídeos das mesas-redondas, que con-
tam com convidados como Sérgio Rial (presidente do 
Santander), José Roberto Marinho (presidente das 
Organizações Globo), Jacques Marcovitch (ex-reitor 
da USP e membro do Graduate Institute of Interna-
tional and Development Studies de Genebra), Heloi-
sa Helena Oliveira Buarque de Hollanda (Escritora) e 
Érica Peçanha do Nascimento (Antropóloga Social) 
ao lado de gestores, docentes, pesquisadores e estu-
dantes da USP e outras universidades para apresentar 
considerações, relatos e experiências.

2021
555 trabalhos, 1.127 parti-
cipantes inscritos e 90 mil 
acessos ao site do evento .
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Realizado no dia 2 de dezembro de 2021, o 1º Semi-
nário USP de Combate à Insegurança Alimentar e à 
Fome marcou o lançamento do Grupo de Trabalho 
“Políticas Públicas de Combate à Insegurança Ali-
mentar e à Fome”, instituído pela USP para reunir 
pesquisadores e especialistas na insegurança alimen-
tar em diferentes aspectos e propor políticas públicas 
relacionadas ao assunto. Assim, o evento apresentou 
pesquisas sobre insegurança alimentar, alimentação 
sustentável, subnutrição e combate à fome e, assim, 
propor políticas públicas e ações concretas para a 
melhoria da situação nutricional das populações mais 
vulneráveis e para a mitigação dos problemas sociais 
decorrentes desses problemas.

O seminário contou com cerca de 800 visualizações 
até dezembro de 2021.

1º SEMINÁRIO USP DE COMBATE À INSEGURANÇA 
ALIMENTAR E À FOME
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O livro Políticas Públicas para o Combate à Fome é 
resultado do Simpósio USP Políticas Públicas para o 
Combate à Fome, realizado em maio de 2021 e reúne 
conteúdos apresentados no evento. A publicação foi 
lançada como e-book no dia 2 de dezembro de 2021, 
durante o 1º Seminário USP de Combate à Insegu-
rança Alimentar e à Fome, e pode ser baixado no 
link: www.prceu.usp.br/noticia/livropoliticascon-
traafome. A publicação também foi distribuída para 
gestores públicos como secretários e deputados.

PUBLICAÇÃO DO LIVRO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
O COMBATE À FOME
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O USPeX é o novo portal de cursos de extensão on-
line da USP. Trata-se de uma plataforma inovadora,  
que dará acesso ao amplo acervo de ofertas educacio-
nais da USP, nas mais diversas áreas do conhecimen-
to, incluindo cursos gratuitos e pagos, uma agenda 
de webinários e “drops” de conhecimento. O USPeX  
ampliará a visibilidade dos cursos e a comunicação 
com o público-alvo, facilitando a busca integrada, 
tanto na localização de oportunidades de formação 
continuada, como no acesso integrado dos procedi-
mentos de inscrição, acesso ao ambiente virtual de 
aprendizagem e certificação. O portal encontra-se em 
fase avançada de desenvolvimento, com previsão de 
entrar no ar no início de 2022.

USPeX
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Comunicação 
Institucional
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Comunicação Institucional

Já ativa no Facebook há alguns anos, a PRCEU pas-
sou a postar conteúdos e dicas também no Instagram 
a partir de 2020, visando aumentar o alcance entre 
o público mais jovem, e em especial visando o for-
talecimento da comunicação com o púbico durante 
o período de pandemia, quando os suportes digitais 
passaram a ser ainda mais importantes. Até o início 
de dezembro de 2021, foram mais de 500 publi-
cações, com alcance médio de 5 mil contas e 3 mil 
novos seguidores.

INSTAGRAM

2020 e 2021
Mais de 500 publicações com 
alcance médio de 5 mil con-
tas e 3 mil novos seguidores.
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Comunicação Institucional

A PRCEU lançou, em junho de 2019, sua nova revis-
ta, USP INTEGRAção.

O principal propósito do periódico é levar ao público 
informações sobre o que a Universidade de São Paulo 
desenvolve nas áreas de cultura e extensão e o que ela 
oferece à sociedade, buscando destacar os pontos em 
que essa interação ocorre de forma mais relevante. 
Para isso, o projeto foi formatado com um conceito 
gráfico leve e contemporâneo e com uma linguagem 
jornalística e coloquial, diferenciando-se de publica-
ções de caráter científico.

REVISTA USP INTEGRAÇÃO
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A revista está estruturada em seções como Matéria 
de Capa, que traz atualidades de destaque; Entrevista, 
com responsáveis por atividades relevantes na área; 
Reportagem, retratando projetos e ações; Experiên-
cias, com relatos em primeira pessoa; Ensaio Foto-
gráfico, trazendo imagens de locais que podem ser 
visitados pelo público; Perfil, com um detalhamento 
histórico e de funcionamento de diversos órgãos e 
programas; e O que é…, que desvenda curiosidades e 
jargões. 
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Até março de 2020 a PRCEU produziu e veiculou 
dois programas semanais de rádio, sempre difun-
dindo as pautas e a agenda cultural da Universidade 
para o público amplo e para a sociedade em geral. 
Caminhos da Cultura foi veiculado ao vivo todas as 
quintas pela Rádio USP FM, dentro do programa Via 
Sampa e todas as segundas pela Rádio Cultura Brasil, 
no programa Circuito. Com a chegada da pandemia 
de covid-19 ambos os programas foram suspensos 
em razão das alterações das grades de programação e 
das restrições de circulação.

Comunicação Institucional
CAMINHOS DA CULTURA NA RÁDIO USP E RÁDIO 
CULTURA
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Comunicação Institucional

Em um esforço de divulgação das pautas e programa-
ção de cultura e extensão da USP, a PRCEU obteve, 
no período de 2018-2021, 1.480 inserções de mídia 
registradas em veículos de imprensa, entre rádios, 
TVs, portais e jornais e revistas impressos. Apesar 
de a realidade ser ainda maior, pois o cálculo inclui 
apenas as inserções cujas cópias foram obtidas pela 
equipe da PRCEU, tal marca representa uma média 
de pelo menos uma inserção de mídia por dia.

CLIPPING

2018 - 2021
1.480 inserções de mídias 
registradas em veículos de 
imprensa.
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Comunicação Institucional
DESIGN

Materiais produzidos

2018 • 505
2019 • 552
2020 • 536
2021 • 1.350

TOTAL • 2.943

A área de Design da PRCEU é responsável por de-
senvolver as identidades visuais e produzir a comu-
nicação visual de programas e eventos ligados ao 
gabinete da Pró-Reitoria, além de ter forte atuação 
no desenvolvimento de produção editorial.
 
Entre 2018 e 2021 houve uma grande mudança no 
tipo de trabalho desenvolvido, onde passou-se a 
priorizar mais o material digital e menos o material 
impresso, que aumentou substancialmente o nível de 
produção do setor, especialmente em 2021, durante 
a pandemia de covid-19, quando praticamente toda a 
produção de eventos da PRCEU já estava adaptada ao 
modelo digital.
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Editais
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Por meio de editais com variados enfoques e temáti-
cas, a PRCEU estimula e apoia iniciativas de cultura 
e extensão propostas e coordenadas pelos docentes 
da USP em todas as unidades e campi. As propostas 
contribuem com o fortalecimento da relação entre 
Universidade e sociedade. Entre 2018 e 2021, foram 
10 editais, contemplando um total de 423 projetos:

Editais

2021 – Edital 002/2021 - INCLUSÃO SOCIAL E 
DIVERSIDADE NA USP E EM MUNICÍPIOS DE 
SEUS CAMPI
Valor total liberado R$ 8.378.855,52 - 91 projetos 
contemplados
 
2021 – 6º Edital de Fomento às Iniciativas de Cul-
tura e Extensão – USPXFUSPXSANTANDER
Valor total liberado R$ 340.000,00 – 59 projetos 
contemplados
 
2021 - Carnathon
Valor liberado R$74.013,34 - 6 projetos contem-
plados
 

2018 - 2021
10 editais
423 projetos contemplados
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2020 - Edital 01/2020 – ODS/ONU (1º Edital de 
Fomento às Iniciativa de Cultura e Extensão liga-
das aos objetivos de desenvolvimento Sustentável 
da ONU).
Valor total liberado R$ 499.052,37 -  61 projetos 
contemplados
 
2020 – 5º Edital de Fomento às Iniciativas de Cul-
tura e Extensão – USPXFUSPXSANTANDER
Valor total liberado R$ 340.000,00 – 41 projetos 
contemplados
 
2019 – Edital de Empreendedorismo Social
Valor toal liberado R$ 722.328,28 – 32 projetos 
contemplados
 
2019 -  4º Edital de Fomento às Iniciativas de Cul-
tura e Extensão – USPXFUSPXSANTANDER
Valor total liberado R$ 339.999,52 - 48 projetos 
contemplados
 
2018 - 3º Edital de Fomento às Iniciativas de Cul-
tura e Extensão – USPXFUSPXSANTANDER
Valor total liberado R$ 218.627,33 – 24 projetos 
contemplados
 
2018 - 2º Edital de Fomento às Iniciativas de Cul-
tura e Extensão – USPXFUSPXSANTANDER
Valor total liberado R$ 370.323,15 – 45 projetos 
contemplados
 
2018 - 3º Edital de Direitos Fundamentais e Políti-
cas Públicas – USPXFUSPXSANTANDER
Valor total liberado R$ 51.344,17 – 16 projetos 
contemplados
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Acadêmica
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Ao longo do período, foram realizados regularmen-
te os eventos Apolo’s Day, reunindo as equipes da 
PRCEU, da STI e das CCEx das Unidades da USP, a 
fim de promover discussões e o desenvolvimento do 
sistema Apolo a partir da troca de experiências, da 
implementação de sugestões e da resolução de dúvi-
das. A partir desses eventos, o Sistema recebeu novos 
módulos, funcionalidades e fluxos de trabalho. 

Em termos de realização de cursos, foram quase 400 
mil alunos em cursos de extensão, conforme de-
monstrado nas tabelas abaixo:

Acadêmica
CURSOS, ALUNOS, ETC

Cursos Total de 
Cursos

Área 
Humanas

Área 
Biológicas Área Exatas Outras Áreas Cursos 

Gratuitos

Especialização 398 125 107 128 38 9

Aperfeiçoamento 47 22 15 6 4 30

Atualização 114 52 38 19 5 63

Difusão 821 481 164 164 12 605

1.380 680 324 317 59 707

Atividades Total de 
Atividades

Área 
Humanas

Área 
Biológicas Área Exatas Outras Áreas Atividades 

Gratuitas

Prática 
Profissionalizante 129 3 106 7 13 99

Programa de Atualização 87 1 85 0 1 79

Residência 7 0 7 0 0 7
Residência 
Uniprofissional 88 0 88 0 0 88

Residência 
Multiprofissional 39 0 39 0 0 39

350 4 325 7 14 312

Cursos e Atividades 1.730 684 649 324 73 1.019
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Cursos Total de 
Participantes

Área 
Humanas

Área 
Biológicas Área Exatas Outras Áreas Cursos 

Gratuitos

Especialização 74.168 48.041 4.628 9.462 12.037 74

Aperfeiçoamento 2.154 609 791 527 227 1.176

Atualização 12.939 6.449 2.475 1.638 2.377 8.787

Difusão 93.859 43.403 26.108 23.504 844 84.400

183.120 98.502 34.002 35.131 15.485 94.437

Atividades Total de 
Participantes Área Humanas Área 

Biológicas Área Exatas Outras Áreas Atividades 
Gratuitas

Prática 
Profissionalizante 696 4 595 29 68 371

Programa de 
Atualização 500 29 468 0 3 447

Residência 16 0 16 0 0 16
Residência 
Uniprofissional 319 0 319 0 0 319

Residência 
Multiprofissional 349 0 349 0 0 349

1.880 33 1.747 29 71 1.502

Total de 
Participantes 185.000 98.535 35.749 35.160 15.556 95.939

2018 - 2021
Cerca de 400 mil alunos em 
curso de extensão.
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Acadêmica
Informações
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Aberta ao público em 2013, a Biblioteca Brasiliana 
Guita e José Mindlin (BBM) é um órgão da Pró-Rei-
toria de Cultura e Extensão Universitária da Uni-
versidade de São Paulo (USP). Foi criada em janeiro 
de 2005 para abrigar e integrar a coleção brasiliana 
reunida ao longo de mais de oitenta anos pelo bi-
bliófilo José Mindlin e sua esposa Guita. Com o seu 
expressivo conjunto de livros e manuscritos, a brasi-
liana reunida por Guita e José Mindlin é considerada 
a mais importante coleção do gênero formada por 
particulares. São cerca de 32 mil títulos que corres-
pondem a 60 mil volumes aproximadamente.

O acervo doado à USP em 2006 reúne material sobre 
o Brasil ou que, tendo sido escrito e/ou publicado 
por brasileiros, sejam importantes para a compreen-
são da história e cultura do país. O conjunto é cons-
tituído por obras de literatura, história, relatos de 
viajantes, manuscritos históricos e literários, periódi-
cos, mapas, livros científicos e didáticos, iconografia 
e livros de artistas. A Biblioteca Brasiliana Guita e 
José Mindlin tem o objetivo de expandir seu acervo 
– torná-la uma biblioteca viva, conforme os ideais de 
José Mindlin –, adquirindo novos títulos e coleções 
que dialoguem com as vertentes iniciais do acervo.

Centros de Cultura e Extensão
Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin

Atividades presenciais 
124

Atividades digitais 
7

Público atendido nas 
atividades presenciais 
6.078

Público atendido nas 
atividades digitais 
1.538.891

2018
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Desde 2005, quando passou a funcionar, a Biblioteca 
tem reunido especialistas, sediado projetos e apoiado 
iniciativas de estudos, desenvolvendo atividades em 
torno de quatro campos do saber:

1. Estudos Brasileiros;
2. História do Livro e da Leitura;
3. Tecnologia do Conhecimento e Humanida-

des Digitais; e
4. Preservação, conservação e restauração do 

livro e do papel.

As realizações mais ambiciosas desenvolvidas pela 
Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin no período 
2018-2021 foram o Projeto “3 vezes 22” (www.3x22.
bbm.usp.br) e o “Atlas dos Viajantes no Brasil” 
(www.viajantes.bbm.usp.br).

Atividades presenciais 
157

Atividades digitais 
9

Público atendido nas 
atividades presenciais 
9.594

Público atendido nas 
atividades digitais 
2.329.286

2019
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Mas, merecem igual destaque as parcerias internacio-
nais (John Carter Brown Library, Oliveira Lima Li-
brary, Biblithèque Nationale de France, entre outras) 
e nacionais (dentre as quais inclui-se o exitoso pro-
jeto “BBM no Vestibular” (e.usp.br/jjs), SESC, CPFL 
entre muitos outros), a publicação de diversos livros 
e a criação de uma revista da BBM (e.usp.br/jju), a 
construção e lançamento do software livre Banco de 
Dados da Conservação (e.usp.br/jjv), o curso Cen-
tros de Memória: Fundamentos e Perspectivas (em 
duas edições: 2020 e 2021), a realização de diversas 
exposições, palestras, seminários, mesas redondas e 
oficinas, a recepção anual de pesquisadores residen-
tes, além de atuar ativamente nas redes sociais (por 
exemplo: https://blog.bbm.usp.br).

Internamente, a BBM começou a desenvolver um 
Plano de Gestão de Riscos, instituiu práticas de 
controle ambiental, criou fluxos gerenciais digi-
tais tanto administrativos quanto de tratamento do 
acervo (conservação e digitalização), renovou o seu 
site (www.bbm.usp.br/pt-br/), desenvolveu a BBM 
Digital (e.usp.br/jjw), e criou de um Setor de Enca-
dernação - as três últimas realizações aqui referidas 
por certo abrindo-se também à esfera pública.

Os principais desafios, no período, foram:
• enfrentar a carência de recursos humanos;
• preservar o equipamento da BBM diante da 

falta de contratos de manutenção essenciais;

Atividades presenciais 
27

Atividades digitais 
10

Público atendido nas 
atividades presenciais 
2.015

Público atendido nas 
atividades digitais 
3.236.118

2020

Atividades digitais 
10

Público atendido nas 
atividades digitais 
1.028.166

2021
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• encontrar estratégias de financiamento de 
atividades que não colocassem a BBM entre 
duas opções altamente limitativas: o teto da 
lei 8.666 e os longos prazos para a realiza-
ção de pregões;

• conviver com as dificuldades financeiras e 
de recursos humanos de outros órgãos da 
USP, como a Procuradoria Geral, a Supe-
rintendência de Espaço Físico e a Coorde-
nadoria de Administração Geral.
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Centros de Cultura e Extensão

O CPC – Casa de Dona Yayá tem em seu escopo o 
papel de desenvolver ações de caráter museológico 
voltados à aquisição, conservação, pesquisa e extro-
versão do patrimônio, de assessoria na formulação de 
políticas públicas patrimoniais e na inventariação do 
patrimônio da USP. É também detentor e guardião 
de um bem cultural específico (a Casa de Dona Yayá), 
tornando-o também um sítio patrimonial, além de 
um espaço voltado à realização de ações de cultura e 
extensão universitária. Trata-se assim de um órgão 
com um enorme potencial de promover reflexão e 
ação sobre o patrimônio, de disseminar conhecimen-
tos e fomentar o diálogo com a sociedade.

Centro de Preservação Cultural
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A partir destes pressupostos, a direção do CPC 
buscou promover a articulação entre as funções de 
inventariação, preservação do patrimônio e de exten-
são universitária e focalizar ações que ampliassem a 
relação entre o CPC – Casa de Dona Yayá e a socie-
dade. Neste sentido, foi desenvolvido, ao longo da 
gestão, o Plano Diretor (PD), documento que define 
três princípios base das ações desenvolvidas. São eles 
a indissociabilidade das dimensões material e ima-
terial; a matriz social de valores; e a dialogicidade e 
democratização dos bens culturais. A partir desses 
princípios, destacamos as seguintes atividades: 

• Exposição Museus e Acervos da USP, inau-
gurada em 2018 no prédio da Reitoria da 
USP, em parceria com a PRCEU e a Rei-
toria e, posteriormente, na Casa de Dona 
Yayá, paralela à produção do Guia de Mu-
seus e Acervos da USP; 

• Atividades realizadas em comemoração ao 
aniversário da Yayá, em 21/01, e nas férias 
de julho. Estas ações envolveram a confec-
ção de brinquedos e recreação com jogos e 
brincadeiras;

• Parceria com a União de Mulheres de São 
Paulo, acolhendo o Bloco Dona Yayá, e com 
a Associação de Mulheres Unidas Vencere-
mos.

• Produção de material educativo para Casa 
de Dona Yayá com financiamento 4º Edital 
USP/FUSP/Santander Fomento às Iniciati-
vas de Cultura e Extensão;

• Elaboração da exposição Yayás, em formato 
presencial e virtual, atualizando os conheci-
mentos históricos anteriormente produzi-
dos sobre a vida de Dona Yayá;

• Desenvolvimento do Dossiê Museus e 
Acervos Universitários da Revista CPC, 
publicado em três volumes;

Atividades presenciais 
178

Atividades digitais 
14

Público atendido nas 
atividades presenciais 
7.138

Público atendido nas 
atividades digitais 
20.109

2018

Atividades presenciais 
78

Atividades digitais 
14

Público atendido nas 
atividades presenciais 
6.700

Público atendido nas 
atividades digitais 
21.

2019

Atividades presenciais 
7

Atividades digitais 
118

Público atendido nas 
atividades presenciais 
1.564

Público atendido nas 
atividades digitais 
155.813

2020
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• Intensificação das ações voltadas as mídias di-
gitais fortalecendo presença do CPC nas redes 
sociais, especialmente a partir da pandemia;

• Realização de visitas técnicas e mediadas 
on-line durante a pandemia;

• Lançamento da aba “Educação” no site do 
CPC – Casa de Dona Yayá, com conteúdos 
específicos voltados a apoiar as necessidades 
dos educadores.

A partir da experiência vivida de 2018 a 2021, que in-
cluiu os impactos da pandemia causada pelo covid-19 
e a necessidade de adaptação ao meio remoto, vários 
desafios foram identificados e enfrentados, relativos 
tanto a questões administrativas e de pessoal, quanto 
a preservação do patrimônio. Neste sentido, esta-
beleceu-se metas das quais destacamos a abertura e 
a reposição de vagas perdidas ao longo dos últimos 
anos; a realização de diagnóstico sobre as condições 
arquitetônicas e estruturais da Casa de Dona Yayá e 
a elaboração de projeto de conservação e restauro, 
assim como de segurança patrimonial do imóvel.

Atividades presenciais 
10

Atividades digitais 
52

Público atendido nas 
atividades presenciais 
40

Público atendido nas 
atividades digitais 
92.250

2021
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Centros de Cultura e Extensão
Centro Universitário Maria Antonia

Os quatro anos de gestão do MariAntonia (2018-
2021) podem ser caracterizados pela busca de uma 
ação efetiva, sistemática, coerente, centrada no 
estreitamento da relação entre a sociedade e a Uni-
versidade, função precípua de um órgão de Cultura 
e Extensão, com ênfase nos direitos humanos e na 
construção de uma sociedade democrática. Da mes-
ma forma, o desafio de recolocar o Centro MariAn-
tonia no rol das instituições culturais importantes 
da cidade de São Paulo através de uma programação 
de qualidade, relevante e com caráter experimental, 
valendo-se do imenso capital cultural da própria uni-
versidade e de parcerias que fortaleceram sua ação. 
As Artes, as Ciências e as Humanidades são eixos 
fundamentais da programação. Houve uma forte 
ênfase na qualificação da comunicação com o públi-
co, a partir de diferentes canais, de maneira a tornar 
conhecida nossa ação, atraindo público diverso. Da 
mesma forma, cuidado na recepção do público, sina-
lização adequada e qualificação do espaço físico.

Atividades presenciais 
21 eventos, 24 exposições, 9 
cursos, 3 parcerias

2018

Atividades presenciais 
79 eventos,17 exposições, 
8 cursos, 9 parcerias, 26 
mostras de cinema, 3 
concertos

2019
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Destacamos como ações desenvolvidas ao longo dos 
quatro anos, o conjunto de atividades intituladas 
ECOS de 1968 – 50 anos depois, ocorrido em outu-
bro de 2018 em torno da Batalha da Maria Antonia 
e seus ecos até a atualidade, com exposições, mostras 
de filmes, atividades múltiplas, teatro, com forte re-
percussão na mídia.

No ano seguinte, destacamos as exposições de arte 
contemporânea intituladas “Maquinaria”, de Marcelo 
Masagão, e “É tarde, mas ainda temos tempo”, re-
trospectiva da obra da artista Ana Teixeira, escolhida 
pelo público como a melhor exposição individual de 
arte pela Revista Select. Destacamos, ainda, a criação 
de 5 programas com crescente adesão de público: Po-
lítica em tempo de perplexidade; Politizar as tecno-
logias; Conferências Breves; Conversa na exposição; 
Conversas sobre o envelhecer, que continuam ativos. 
Muitos cursos foram oferecidos, com boa aceitação 
do público.

Atividades presenciais 
5 exposições, 3 eventos, 1 
concerto, 11 parcerias

Atividades digitais 
165 publicações facebook, 
139 publicações no insta-
gram, 24 tweets, seleção em 
edital do Museu da Pessoa
capacitação para criação 
Núcleo Museu da Pessoa, 1 
oficina de roteiro em parceria 
com o TUSP, bate-papo com 
o jornalista Bob Fernandes
parceria com ocupações dos 
moradores do centro SP, em 
especial José Bonifácio

2020
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2020 teve início com farta programação, interrom-
pida pela pandemia. Iniciamos as atividades virtuais, 
com adesão do público, com destaque para a oficina 
de roteiro oferecida em parceria com o TUSP, e mui-
tos vídeos editados e oferecidos, fruto das atividades 
de 2019.

Em 2021 seguimos com as atividades virtuais e em 6 
de novembro reabrimos as portas ao público com a 
abertura de nossa exposição permanente, denominada 
“MemoriAntonia: por uma memória ativa a serviço 
dos Direitos Humanos”, com curadoria de Márcio 
Seligman-Silva e Diego Matos, que reforça o papel 
fundamental do Centro em torno da democracia e dos 
Direitos Humanos. Destaque à nossa nucleação como 
Museu da Pessoa, ocorrida desde 2020, a partir de edi-
tal. Da mesma forma, o oferecimento de cursos gra-
tuitos e online, com grande número de interessados.

Atividades presenciais 
2 exposições, 3 eventos, 
11 parcerias, instalação 
do núcleo MariAntonia do 
Museu da Pessoa

Atividades digitais 
45 instagram, 23 tweets, 1 
exibição online documentário 
com debate com diretor 
e convidados, Seminário 
Diálogos Improváveis 3x22, 
em parceria com outros 
órgãos da Prceu

2021
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CINUSP Paulo Emílio

2018

Destaques:

- Mostra Novíssimo Cinema Brasileiro (público: 
1.398); VII Mostra de Animação (público: 875), tra-
dicionalmente no período de férias escolares de julho 
e que atrai um significativo público de fora da uni-
versidade, integrando a sociedade ao campus.

- 29º Festival Internacional de Curtas-metragens de 
São Paulo - Kinoforum (público 439).

- Festival de animação 26º Animamundi (público 257).

- Festival de curtas de direitos humanos 11º Entretodos 
(público: 94).

- 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo 
(público: 323).

- Parceria com o Escritório Cultural e Comercial de 
Taiwan, que apoiou o universidade trazendo diver-
sos filmes da Cinemateca de Taipei, alguns deles iné-
ditos no Brasil, o que permitiu a realização da mostra 
Mestres do Cinema de Taiwan (público: 1.092). 

- Mostra Cinema e Antropologia (público 1.053) 
contou com 10 palestras do professor Richard Peña 
(Universidade de Columbia). 

Atividades presenciais 
462 sessões em 15 mostras
32 sessões especiais

Público direto
14.264

2018
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- Em seu 25º aniversário (público: 1.658), o CINUSP 
fechou o ano com uma mostra comemorativa espe-
cial, reunindo filmes – um de cada ano – que marca-
ram o período, desde 1993 até hoje.

2019

Destaques:

- Mostra “Novíssimo Cinema Brasileiro” (público: 
1.683), contando com a presença dos realizadores.

- Mostra “O cinema do mundo árabe” (público 1.430) 
que contou com um curso foi ministrado pelo Prof. 
Dr. Richard Peña (Universidade de Columbia).
Mostra Ator-Autor (público 1.195) em parceria com 
Prof. Dr. Christophe Damour (Faculdade de Artes da 
Universidade de Estrasburgo) e com Prof. Dr. Pedro 
Maciel Guimarães (UNICAMP), que realizaram con-
ferências durante a mostra.

- Projeto Cinusp – Escolas (público 178), realiza-
do em parceria com escolas públicas de São Paulo e 
contando com o apoio da SAS (Superintendência de 
Assistência Social) para o fornecimento de refeições 
para os alunos. 

- Mostra “Novos Olhares sobre Taiwan” (público 
1.189) em parceria com o Escritório Econômico e 
Cultural de Taipei em São Paulo.

- Cursos de extensão “História do Cinema Silencioso 
Brasileiro e Mundial” (público 82 alunos) em parceria 
com a SAC (Sociedade Amigos da Cinemateca).

- Curso “O cinema brasileiro sob uma perspectiva 
histórica” (público: 115 alunos).

Atividades presenciais 
602 sessões em 18 mostras
37 sessões especiais
3 cursos

Público direto
16.435

2019
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2020 

- 152 sessões de cinema em 3 mostras presenciais 
(antes da pandemia) . Público: 2002.
- 11 sessões virtuais de cinema. Público (filmes): 
2.591. 
- 9 debates ao vivo com realizadores. Público (deba-
tes):1.430.
- 16 episódios de podcast. Público: 2438 reproduções. 
- Divulgação de debates e livros do acervo.

Desde o início da quarentena, a equipe do CINUSP 
iniciou a campanha #CINUSPDECASA a fim de 
levar um pouco do cinema para o seu público, ainda 
que virtualmente. A programação conta com pod-
casts, dicas de leituras e de debates do nosso acervo, 
sessões virtuais de filmes e debates ao vivo com os 
realizadores.

Atividades presenciais 
152 sessões em 3 mostras
9 debates ao vivo com 
realizadores
16 episódios de podcast

Atividades digitais 
11 sessões

Público atendido nas 
atividades presenciais 
2.002 nas sessões
1.430 nos debates
2.438 reproduções do podcast

Público atendido nas 
atividades digitais 
2.591

2020
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2021 

Destaques: 
- Organizado conjuntamente pelos órgãos da Pró-Rei-
toria de Cultura e Extensão Universitária da USP o 
CINUSP realizou a mostra INVERSÕES DO BRASIL 
somando esforços ao evento “3 x 22: Diálogos Impro-
váveis” sobre a Semana de Arte Moderna e 200 anos 
da Independência do Brasil e a discussão teve como fi-
nalidade discutir criticamente essas datas e os desafios 
contemporâneos impostos à sociedade brasileira.

- Debate exclusivo sobre o filme “A ponte de Bam-
bu” com a presença de Marcelo Machado,  diretor do 
filme; Cecília Mello, professora da Escola de Comu-
nicações e Artes da USP e Clara Lazarim, especialista 
em montagem e direção audiovisual.
- Debate após a exibição do  filme “Zero as you are” 
com Miyuki Tokoi, diretora do documentário, e 
Cecília Mello, professora da Escola de Comunicações 
e Artes da USP.

Atividades digitais 
125 sessões em 13 mostras, 2 
debates, 8 podcast

Público
19.965 visualizações
826 ouvintes

2021
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As atividades artísticas e pedagógicas do CORALUSP 
desenvolvidas ao longo deste quadriênio (2018-2021) 
promoveram formação musical e inclusão social por 
meio da arte. Foram atendidos mais de 550 coralistas 
em ensaios corais e atividades de apoio (técnica vo-
cal, percepção musical e outros cursos relacionados à 
música coral). As parcerias internas e externas foram 
ampliadas e consolidadas, promovendo um total de 
283 concertos presenciais e transmissões por outros 
meios de comunicação, além de 36 concertos virtuais. 
Dentre as atividades realizadas destacamos: “Voz 
Própria”, atividade realizada junto à Penitenciária 
Feminina da Capital, que inspirou o curta-metragem 
“Quando elas cantam”, dirigido por Maria Fanchin 
(2018); Concerto na Sala São Paulo apresentando o 
“Credo” de Inácio Parreiras Neves e a canção “Tropi-
cália” com a participação de Caetano Veloso e trans-
missão pela TV Cultura (2018); No âmbito da coo-
peração internacional e do diálogo com intérpretes e 
pesquisadores, destaca-se o workshop “Circle Songs” 
com a participação de Lior Shoov (2019); Concerto 
virtual em parceria com a OSUSP no Museu do Ipi-
ranga, apresentando “Para Todos”, de Chico Buarque 
(2020); Concerto virtual em parceria com a OSUSP e 
OCAM apresentando “Pai Grande”, uma homenagem 
à Milton Nascimento (2020); Participação no evento 
3x22 com três vídeos concertos (2021); Realização do 
I Concurso de Arranjos Corais CORALUSP (2021). 

CORALUSP

Atividades presenciais 
176

Atividades digitais 
3.737 visualizações - Facebook

Público atendido nas 
atividades presenciais 
250.439

Público atendido nas 
atividades digitais 
YouTube: 3.737 visualizações

2018
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O trabalho do CORALUSP foi coroado com a con-
decoração “Salva de Prata”, medalha oferecida pela 
Câmara Municipal de São Paulo em 2018. Salienta-
mos que a atividade coral foi uma das mais atingidas 
pela covid-19, uma vez que para a sua realização é 
necessária a aglomeração de pessoas, além de sua 
prática promover uma grande dispersão de aerossóis. 
Apesar de todos os aspectos negativos trazidos pela 
pandemia, a impossibilidade de encontros presenciais 
ampliou o canal de comunicação entre o CORALUSP 
e seu público interno e externo. Dessa forma, o 
CORALUSP estruturou a série # CORALUSP EM 
CASA, produzindo conteúdos pedagógicos que fo-
ram divulgados nas suas mídias sociais. Os concertos 
virtuais deram enorme visibilidade ao trabalho do 
CORALUSP e da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária da USP, atestado pelo aumento ex-
pressivo de seguidores nas redes e visualizações dos 
materiais postados, foram mais de 400 publicações 
e quase 70.000 visualizações, ao longo destes quatro 
anos. Apesar das limitações e angústias impostas 

Atividades presenciais 
142

Atividades digitais 
Nº não disponível

Público atendido nas 
atividades presenciais 
49.202

Público atendido nas 
atividades digitais 
Facebook: 1.034 de alcance; 
Instagram: 196 de alcance; 
YouTube: 5.908 visualizações

2019
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pela pandemia, a equipe trabalhou arduamente para 
superar as adversidades, mantendo seu compromis-
so de realizar um trabalho sólido e profissional no 
campo artístico e pedagógico e buscando cada vez 
mais estreitar seus vínculos para além dos muros da 
Universidade.

A diversificada produção do CORALUSP reflete a 
capacidade de superação da equipe, que soube extrair 
aprendizado das dificuldades e produzir material 
artístico e pedagógico que ficará registrado para além 
deste quadriênio.

Atividades digitais 
101

Público atendido nas 
atividades digitais 
93.554 visualizações
66.669 alcance

2021

Atividades presenciais 
4

Atividades digitais 
188

Público atendido nas 
atividades presenciais 
300

Público atendido nas 
atividades digitais 
301.620: Visualizações 

2020
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Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge 
dos Erasmos 

O Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge 
dos Erasmos (RESJE), órgão da PRCEU-USP situado 
em Santos, é a mais antiga evidência física preservada 
da colonização portuguesa em território brasileiro. 
Sua data de construção remonta a 1534. Atualmente 
define-se como Monumento Nacional, pois constitui 
relevante conjunto histórico/arquitetônico, teste-
munho do início da ocupação europeia no território 
americano e do contato do colonizador com indíge-
nas e africanos escravizados.

O bem cultural, desde os anos 2000, produz e difun-
de conhecimento, objetivando ampliar o acesso e 
estimular a apropriação deste espaço por parte das 
comunidades interessadas. Entre 2018 e 2019 o Ór-
gão esteve diante do desafio de diversificar, ampliar 
e fidelizar as visitações, conquistando novos públicos 
e consolidando o bem cultural na agenda da Baixada 
Santista. Ao mesmo tempo, houve, no período, esfor-
ço conjunto de toda a PRCEU para otimizar custos e 
investimentos. Assim, este foi o biênio em que se bus-
cou estabelecer novas pontes de diálogo com o poder 
público e outros parceiros e maximizar a participação 
do corpo docente da USP em nossas atividades.

Convênios entre o RESJE e as secretarias de educa-
ção de Santos e São Vicente culminaram em encon-
tros conjuntos de formação de professores, além de 
uma exposição sobre a vida e a obra de Bartolomeu 
de Gusmão. O Programa Portas Abertas realizou, en-
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tre 2018 e 2021, 43 apresentações/espetáculos (2.320 
pessoas), 14 palestras/conferências (961 pessoas), 26 
oficinas culturais (990 pessoas), além de visitas mo-
nitoradas para um público total de 15 mil visitantes: 
público recorde em comparação aos anos anteriores, 
a um custo total cada vez menor. O espetáculo “His-
tória, Luz e Som”, utilizando projeção vídeo-ma-
peada, teve público recorde de mais de 1.320 expec-
tadores, além de exibições especiais para alunos das 
redes públicas de ensino da região. O RESJE ampliou 
o número de cursos de difusão, tendo realizado 4 
cursos entre 2018 e 2019. Já durante a pandemia, o 
Órgão multiplicou por dez o número de certificados 
emitidos por curso, ao oferecer edições online. Em 
2020 o bem cultural teve mais de 600 inscritos em 
dois cursos, lidando com tecnologias e recursos aos 
quais a equipe não estava acostumada (plataforma 
Moodle, podcasts, transmissões ao vivo e videoaulas 
gravadas em estúdio).

A fim de contribuir de maneira mais ampla na oti-
mização de recursos proposta pela PRCEU, o RESJE 
criou um banco de projetos e dedicou esforços para 
adaptá-los a editais lançados nos últimos quatro anos, 
resultando em diversas iniciativas aprovadas: o bem 
cultural captou recursos provenientes de 7 editais, 
somando R$ 273.270,00 para: elaboração de mate-
rial didático (“Projeto Biodiversidade: a escola e seu 
entorno”), publicações online e impressa (“Guia de 
Aves do Engenho dos Erasmos”), obra audiovisual 
(“Arte, História e Tecnologia no Monumento Na-
cional RESJE”), uma exposição permanente (“Ruínas 
Quinhentistas em Território Milenar”, com inau-
guração prevista para março de 2022), maquete tátil 
do sítio arqueológico e mapa tátil da Base Avançada, 
além de um tour virtual com tecnologia inovadora 
matterport.

Atividades presenciais 
62

Público atendido nas 
atividades presenciais 
9.889

2018

Atividades presenciais 
59

Público atendido nas 
atividades presenciais 
9.716

2019
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Enquanto o Engenho esteve fechado para o público e 
a equipe em teletrabalho, entramos em contato com 
a SEF-USP para antecipar e viabilizar obras no edi-
fício da Base Avançada: foram removidas e refeitas 
as mantas asfálticas das lajes, substituídos os gessos 
do teto e realizada pintura geral interna do prédio. 
Concomitantemente, articulamos especialistas para 
a criação de um Grupo de Trabalho de Preservação 
do sítio. A questão da preservação/conservação dos 
remanescentes das ruínas se fez premente diante dos 
laudos técnicos elaborados em 2018 e 2019: Risco 
Geológico; e Técnico Básico das Ruínas. No grupo 

Atividades presenciais 
12

Atividades digitais 
35

Público atendido nas 
atividades presenciais 
130

Público atendido nas 
atividades digitais 
2.930

2020
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Atividades presenciais 
3

Atividades digitais 
18

Público atendido nas 
atividades digitais 
1.850

2021há pesquisadores do MAE, FAU, IGc e POLI. Des-
de 2021 o GT vem conduzindo estudos e propondo 
soluções ligadas aos temas centrais: (a) solo (drena-
gem da água e erosão); (b) manutenção estrutural das 
ruínas (vigas de madeira, aço, telhas); (c) controle 
de fissuras (alvenaria/ argamassa); (d) inclinação das 
paredes das ruínas originais; (e) movimentação de 
blocos estruturais (alicerces); (f) risco de ruptura e 
desabamento (em especial, onde havia uma seteira).
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A gestão 2018-2021 da OSUSP teve como diretor 
o Prof. Fábio Cury, professor do Departamento de 
Música da ECA-USP, e Mayra Moraes, violinista da 
orquestra, como vice-diretora da OSUSP, cargo que 
veio a ser ocupado, a partir de julho de 2021, pela 
Profª. Cássia Carrascoza Bomfim, do Departamen-
to de Música da FFCLRP-USP. A gestão teve início 
com a OSUSP experimentando um crescimento mar-
cante no número de concertos e de público. 

Orquestra Sinfônica da USP
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Em 2018, instituiu-se a série OSUSP pela OSUSP, 
em que a orquestra se apresentou sem regente e 
com solistas da casa, consolidou-se a parceria com 
o SESC-SP, levando o grupo a um notável sucesso 
de público, e em parceria com o Museu Paulista e o 
SESC Ipiranga, a OSUSP foi à celebração do Dia da 
Independência. Foram intensificadas as atividades 
de música de câmara, que propiciaram a presença 
da OSUSP em diversas unidades e vários órgãos 
culturais e artísticos da USP. Cresceram também as 
atividades didáticas ministradas gratuitamente pelos 
músicos da casa ou por artistas convidados.

Em 2019, primeira temporada planejada por esta di-
reção, colocou-se em prática um dos objetivos prin-
cipais da gestão: evidenciar e fomentar a participação 
da OSUSP nas atividades de ensino e pesquisa, além 
da extensão. Trouxemos as pesquisas artísticas dos 
departamentos de música da ECA/USP e da FFCLRP 
à temporada da orquestra com inúmeros solistas, 
compositores, regentes, alunos (integrando a orques-
tra ou em projetos PUB) e grupos dessas escolas. A 
orquestra recuperou seu protagonismo como difuso-
ra da música brasileira e contemporânea, historica-
mente sua característica e vocação.

O ano de 2020 teria marcado o retorno da OSUSP à 
sua sede, o Anfiteatro Camargo Guarnieri, não fosse 
a crise causada pela pandemia. Período desafiador em 
que a orquestra procurou vislumbrar formas de atua-
ção inovadoras, com o objetivo primordial de levar 
alento e solidariedade ao nosso público aficionado e 
à sociedade. A OSUSP conseguiu ampliar sua parti-
cipação em seus canais na internet com uma atuação 
remota dos músicos. Houve uma série de grandes 
produções e dezenas de publicações individuais dis-
tribuídas em várias séries nas redes sociais.

Atividades presenciais 
65

Público atendido nas 
atividades presenciais 
46.775

2018

Atividades presenciais 
74

Público atendido nas 
atividades presenciais 
51.368

2019

Atividades presenciais 
5

Atividades digitais 
46

Público atendido nas 
atividades presenciais 
900

Público atendido nas 
atividades digitais 
73.044

2020
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Atividades presenciais 
29

Atividades digitais 
39

Público atendido nas 
atividades digitais 
120.180

2021Os planos para a temporada 2021 mantiveram-se 
incertos em função da crise pandêmica e o processo 
gradual de retorno. Em março a OSUSP promoveu 
a primeira edição do OSUSP Fest, um festival de 
música on-line que ofereceu um total de 15 cursos 
voltados para a prática e o ensino de cada um dos 
instrumentos orquestrais, além de outros temas 
relevantes para a área. Com a crescente mobilização 
para um retorno às atividades presenciais, a OSUSP 
pôde aprimorar o seu conteúdo digital conferindo 
um padrão profissional às postagens da orquestra nas 
redes. A temporada principal de concertos da OSUSP 
começou em junho, com 12 concertos com forma-
ções progressivamente maiores, sendo os quatro 
últimos eventos já contando com o retorno parcial 
do público, além de estrear seu programa mensal na 
Rádio USP.
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Anteriormente à covid-19, o Parque CienTec desen-
volveu as atividades já consagradas de atendimento 
ao público e algumas atrações inovadoras. Dentre as 
tradicionais, destacam-se o atendimento ao públi-
co escolar, dentro das linhas “Cosmos, Matemática, 
Física” e “Meio Ambiente e Sustentabilidade”. Dia-
riamente, ao redor de 200 estudantes foram atendi-
dos. Dentre as muitas outras atividades oferecidas, 
destacam-se as exposições, a exemplo da “Mulheres 
na Paleontologia” (IGc/Parque CienTec), os ciclos 
de palestras, a exemplo das “Tardes Científicas” e os 
cursos, como o de “Caminhada como Instrumentos 
de Educação Ambiental”. Uma atividade de caráter 
anual, com dezenas de milhares de visitantes, foi a 
Feira das Profissões, em parceria com a PRCEU. No-
vas atrações e estratégias foram introduzidas. Desta-
cam-se a abertura da “Trilha das Fontes do Ipiranga”, 
com múltiplos temas ao longo de seu percurso, (1) 

Parque CienTec

Visitas, Ações
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o Meliponário, (2) as Plantas e a Água, (3) as Fontes 
do Ipiranga e (4) Plantas e as Mudanças Climáticas 
Globais. Outras atrações foram a réplica do esquele-
to de um Alossauro e do Demoiselle. Foi criado um 
novo centro de visitantes, com auditório e recepção e 
alimentação (Food-Truck), o que permitiu a abertura 
todo o final de semana. O CienTec passou também 
a realizar ações na comunidade, de treinamento de 
equipes de unidades de conservação e professores de 
escolas públicas de seu entorno, cujos alunos final-
mente visitaram as UCs com apoio da equipe do 
CienTec. Foram atendidas dezenas de escolas, cente-
nas de professores e milhares de alunos, nos Muni-
cípios de São Paulo, Ubatuba e Peruíbe. Além disso, 
foram estabelecidas parcerias com a comunidade para 
o desenvolvimento de projetos. Aqui destacamos 
a parceria com a “Associação Tem Abelha no meu 
Jardim”, que permitiu a instalação de meliponários de 
abelhas nativas em toda a área do parque e as ativida-
des mensais, no primeiro domingo de cada mês, “Do-
mingos de Meliponicultura”, com dezenas a centenas 

Atividades presenciais 
18

Público atendido nas 
atividades presenciais 
68.572

2019

Atividades presenciais 
18

Público atendido nas 
atividades presenciais 
59.627

2018
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Atividades presenciais 
18

Atividades digitais 
53

Público atendido nas 
atividades presenciais 
2.809

Público atendido nas 
atividades digitais 
3.450

2020de visitantes. Uma segunda parceria foi estabelecida 
com a Associação Novos Passos de Ilha Fachini, 
comunidade que beira o CienTec, com o desenvolvi-
mento de um processo de compostagem de parte dos 
resíduos orgânicos da comunidade e a utilização de 
seus produtos em uma horta orgânica que visa con-
tribuir para sua segurança alimentar. Após o início 
da pandemia de covid-19, em 2020, foi desenvolvido 
o site “Passeio Virtual” (www.parquecientec.usp.br/
passeio-virtual), onde cada atividade do parque foi 
transferida para o formato digital utilizando a pla-
taforma Google Sites, no formato de textos e vídeos 
explicativos, acompanhados de um desafio/Quiz em 
Google Forms. Essas atrações virtuais estão sendo 
visitadas por dezenas de milhares de pessoas, de to-
dos os continentes, estendendo a ação do parque para 
todos os países de língua portuguesa. Recentemen-
te foram instaladas rotas de visitação dos edifícios 
históricos e brinquedos direcionadas por explicações 
obtidas nos celulares através da leitura de QRCodes. Atividades presenciais 

8

Atividades digitais 
53

Público atendido nas 
atividades presenciais 
533

Público atendido nas 
atividades digitais 
37.951

2021
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Centro de Cultura e Extensão
Teatro da USP – TUSP

O TUSP – Teatro da USP vem desenvolvendo suas 
atividades de cultura e extensão dentro de uma pro-
gramação sistemática que envolve um amplo campo 
de alcance e relevância no cenário estadual, manten-
do parcerias importantes em nível nacional e inter-
nacional.

GESTÃO TUSP 2018 a 2021
Direção Sérgio de Carvalho e Vice Direção Maria 
Helena F. de A. Bastos
Gestão TUSP (2021)
Direção Maria Helena F. de A. Bastos e Vice Direção 
Felisberto Sabino

EIXOS DE AÇÃO 2018-2021
1. Fomento ao TEATRO UNIVERSITÁRIO
2. Fomento e auxílio na organização e no inter-

câmbio de grupos e projetos de teatro universi-
tário, atuando junto às escolas da USP (CAC e 
EAD) e a grupos de teatro amador no contexto 
universitário. Destaques:
• Editais de residência para pesquisa em 

artes cênicas; Programa regular de cessões 
de espaço para ensaios e Mostra de teatro 
estudantil: Realização de mostra de teatro 
na capital.

3. Interações entre TEATRO E SOCIEDADE
4. Conexões entre a produção teatral e a comuni-

dade. Destaques:
• Editais de ocupação; Mostras especiais de 

teatro; Mostras com recorte curatorial 

Difusão de Artes Cênicas (es-
petáculos, mostras, exposições, 
cursos, lançamentos de livros, 
etc)

Atividades presenciais 
168

2018

Atividades presenciais 
260

2019
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ligado a ação formativa de espectadores; 
Circuito TUSP de teatro profissional no in-
terior, Núcleos de Experiência e Apreciação 
Teatral (Núcleos TUSP) e Ações formativas 
de espectadores.

5. Produção na área de TEATRO, MEMÓRIA E 
REFLEXÃO

6. Organização de eventos formativos semestrais 
com ênfase na memória do teatro brasileiro, tais 
como seminários e ciclos de debates que possam 
impulsionar o pensamento estético brasileiro 
da atualidade. Destaques: Projeto “TUSP 1968: 
OS FUZIS”; Documentário “Coro dos Fuzis”; 
Podcast SALA TUSP (Programa quinzenal de 
entrevistas sobre as teatralidades brasileiras. 
Atualmente com 46 episódios de 1 hora so-
bre personalidades transformadoras do teatro 
nacional, grupos históricos, ações disruptivas e 
cultura tradicional).

7. Produção e fomento às interações entre TEA-
TRO E OUTRAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS

8. Realizar intercâmbios com outras áreas e insti-
tuições culturais, assim como os demais órgãos 
da Pró Reitoria de Cultura e Extensão Univer-
sitária, para promoção de eventos e atividades 

Atividades presenciais 
143

Atividades digitais 
69 Vídeos, 18 Podcasts, 3 
Lives, 1 Lançamento Livro, 15 
Programa Leituras Públicas. 
106 no Total

2020

Atividades presenciais 
1

Atividades digitais 
10 Vídeos, 27 Podcasts, 26 
Atividades Pedagógicas, 
6 Espetáculos, 3 Mesas de 
debates, 1 Live. 73 no Total

2021



Centros de Cultura e Extensão • Relatório de Gestão • 2018 - 2021 121

conjuntas, tais como conferências e cursos que 
conectem o teatro com outras linguagens artís-
ticas (dança, música, circo, artes de rua etc.) e 
outras áreas do conhecimento. Destaques:
• Ensaios Coreográficos (prêmio “Difusão em 

Dança” 2018 pela cooperativa de Dança); A 
Cena da Rua; Shows Musicais e Lançamen-
to de livros.

9. Ações de ESTRUTURA E TRABALHO
10. Insumos necessários à realização das atividades, 

organização de equipe nas diversas ordens: da 
programação, das necessidades organizacionais, 
de manutenção e planejamento para potenciali-
zar as ações promovidas pelo órgão. Destaques:
• Parceria com CEUMA – Centro Universi-

tário Maria Antonia; Parceria com GCACEX; 
Reforma do TEATRO; Reuniões mensais 
com equipe do interior; Melhoria nas salas do 
interior; Reformas das SALAS EXPERIMEN-
TAIS (Maria Antônia e São Carlos) e Contra-
tação de estagiários para capital 
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Programas
Aproxima-Ação

O Programa Aproxima – Ação atua nos campi das 
USP tendo como objetivos: disseminar a cultura do 
respeito à diversidade e aos direitos consagrados da 
criança e do adolescente; auxiliar na formação e for-
talecimento de Redes de Proteção Integral, e disse-
miná-las; promover ações educativas que estimulem 
o desenvolvimento social das comunidades vizinhas; 
criar vínculos e aproximação entre as crianças e ado-
lescentes, suas famílias e as instituições que os aten-
dem, por meio de acompanhamento socioeducativo, 
com metodologias de educação comunitária e em 
meio aberto. 

O Programa tem duas frentes principais de atuação: 
a primeira em torno da Rede de Aproximação, que 
congrega diversas instituições, sejam Unidades de 
Ensino USP e/ou instituições externas, atuantes ou 
interessadas em atuar com as comunidades e a segun-
da em torno do Projeto Crianças e Adolescentes no 
Campus, que se volta para a questão da permanência 
de crianças e adolescentes desacompanhados e em 
situação de vulnerabilidade nas ruas da Universida-
de, desdobrando-se em diversas ações. Participaram 
do Programa entre 2018 e 2021, por meio do PUB, 
72 alunos de graduação. Os relatórios de atividades 
apresentados pelos bolsistas demonstram o papel 
que o Programa teve na sua formação: "Através de 
conversas descontraídas com educadores, alunos, 
durante o tempo que participei do PUB Aproxima-
-Ação, pude aprender muitas coisas sobre a Educação 

Atividades presenciais 
21

Público atendido nas 
atividades presenciais 
4.466 

2019

Atividades presenciais 
23

Público atendido nas 
atividades presenciais 
1.994 

2018
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e o papel do Educador, que agora nas disciplinas de 
licenciatura têm me ajudado muito. Sem dúvidas que 
essa formação que tive no Programa será essencial 
para que futuramente eu possa ser um bom profes-
sor. Muito obrigado!" Bolsista PUB 2020-21.

Entre iniciativas desenvolvidas no âmbito do Progra-
ma destaca-se: Concerto Didático – em parceria com 
a OSUSP, realizado todos os anos, até 2019, quando 
em duas edições teve a participação de 1.410 expecta-
dores, 1300 crianças; Bio na Remo: Eventos abertos 
de divulgação científica interunidades da USP (Insti-
tuto de Biologia);8. Aproxima-Sorrisos: Projeto com 
o intuito educação em saúde bucal para as crianças 
promovendo bons hábitos de higiene e auto-cuidado. 
Parceria entre Faculdade de Odontologia da USP, 
Aproxima-Ação, Circo Escola São Remo e Espaço 
Girassol. Total de 444 participantes (entre crianças 
(400), graduandos FOUSP, estagiários e bolsistas do 
Aproxima-Ação). 

Concerto Didático.jpeg https://drive.google.com/drive/search?q=concerto

1 of 1 24/12/21 11:34

Atividades digitais 
8

Público atendido nas 
atividades digitais 
497

2020

Atividades digitais 
12 atividades e 1 curso EAD 
em desenvolvimento

Público atendido nas 
atividades digitais 
298

2021
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Programas

O presente documento tem como objetivo apresentar 
as informações referente à gestão do programa Giro 
Cultural USP da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
da Universidade de São Paulo, entre os anos de 2018 
e 2021. Diante dessa perspectiva, o relatório destaca 
as principais atividades exercidas pelo programa, seja 
de maneira presencial ou virtual. Além disso, ressalta 
também o público digital e presencial atendido du-
rante as atividades do Giro. Durante os anos de 2018 
e 2019, todas as atividades do Giro Cultural foram 
voltadas para o presencial, trabalhando intensamente 
nos roteiros oferecidos dentro e fora da Universi-
dade. Entretanto, durante os anos de 2020 e 2021, 
devido ao contexto social da pandemia do covid-19, 
as atividades se voltaram exclusivamente para o 
formato digital. Uma das principais realizações do 
programa Giro Cultural USP foi a criação do rotei-
ro “A USP conhecendo a USP”, em 2018, voltado 

Giro Cultural USP

Atividades presenciais 
231

Público atendido nas 
atividades presenciais 
7.637 

2018
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para atender aos alunos, professores e funcionários 
da USP dos campi do interior, com o propósito de 
apresentar o campus Butantã e outros espaços rela-
cionados à Universidade de São Paulo. Outrossim, 
no ano de 2018 houve o fortalecimento da parceria 
firmada com a Agência USP de Cooperação Aca-
dêmica Nacional e Internacional (AUCANI), desse 
modo o Giro Cultural passou a atender algumas 
demandas da agência, oferecendo seus roteiros quan-
do necessário. Outro destaque notável foi a parceria 
entre o Giro Cultural e o Museu de Anatomia Hu-
mana (MAH), sendo um ponto de parada adicionado 
ao roteiro “Acervo Cientifico”. A atualização do site 
do Giro, realizada pelos mediadores e estagiários do 
programa, com suporte da equipe da PRCEU/USP, 
foi outro ponto de destaque durante este período, 
dessa forma todos os esforços foram voltados para 
esse processo. Em relação aos desafios enfrentados 
pelo programa, o maior deles foi a adaptação de 
nosso trabalho, que antes era feito principalmente 
de maneira presencial, por meio das visitas guiadas, 
e passou a ser voltado para as redes sociais do Giro, 
com o intuito de manter a proximidade de forma on-
line com o nosso público, devido ao distanciamento 
social decorrente da pandemia da covid 19.

Atividades presenciais 
6

Atividades digitais 
130

Público atendido nas 
atividades presenciais 
111

2020

Atividades presenciais 
259

Público atendido nas 
atividades presenciais 
8.040 

2019

Atividades digitais 
190

Público atendido nas 
atividades digitais 
6.047

2021
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Programas
Incubadora USP de Cooperativas Populares (ITCP-
-USP)

A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Popu-
lares (ITCP-USP), programa de extensão universi-
tária fundado em 1998 pelo Prof. Paul Israel Singer 
(FEA-USP), promove atividades de extensão voltadas 
à cooperativas e grupos produtivos em situação de 
vulnerabilidade por meio do processo de incubação 
e acompanhamento, que contempla formação de 
grupo, organização do trabalho coletivo, assessoria, 
capacitação técnica e desenvolvimento de metodolo-
gias de trabalho autogestionário,  tendo como princi-
pal enfoque a geração de trabalho e renda nas formas 
da Economia Solidária.

Entre 2018 a 2021 realizamos o acompanhamento de 
9 empreendimentos coletivos, sendo 2 deles compos-
tos por mais de 30 empreendimentos individuais. O 
processo de acompanhamento desses grupos durante 
a pandemia trouxe resultados positivos, especialmen-
te no que diz respeito às estratégias coletivas de co-
mercialização e marketing digital, diante dos desafios 
de geração e manutenção de trabalho e renda para 
os trabalhadores da Economia Solidária. Além dis-
so, a formação de estudantes (por meio da extensão 
universitária) constitui um importante mecanismo 
de superação das diferenças educacionais, sociais e 
culturais entre estudantes universitários e sociedade 
civil, por meio de processos dialógicos e autogestio-
nários de elaboração de projetos e soluções para os 
problemas comuns aos empreendimentos.

Atividades presenciais 
5 ações divididas em 
centenas de atividades

Atividades digitais 
1 curso à distância (18 horas)

Público atendido nas 
atividades presenciais 
1.080 

2018
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Entre as ações de ensino do programa, podemos des-
tacar a realização do curso de difusão “Introdução à 
Economia Solidária: desafios para o século XXI”, rea-
lizado de forma virtual entre Julho e Agosto de 2020, 
que contou com mais de 1.000 inscritos (sendo 100 
selecionados para o curso) e cerca de 5.000 visualiza-
ções no youtube (www.youtube.com/c/ITCPUSP/
playlists) e a publicação digital da Sistematização de 
20 anos da ITCP-USP, que pode ser acessada em: 
www.prceu.usp.br/noticia/itcp-usp-20-anos.

INTRODUÇÃO À 
ECONOMIA SOLIDÁRIA

CURSO DE EXTENSÃO

DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI

INSCRIÇÓES ATÉ 
12 DE JULHO

TOTAL 35 VAGAS

SEG, QUA E SEX | 17h às 19h

AULA 1 | 27 DE JULHO

AULA 2 | 29 DE JULHO

AULA 3 | 31 DE JULHO

AULA 4 | 03 DE AGOSTO

AULA 5 | 05 DE AGOSTO

AULA 6 | 07 DE AGOSTO

AULA 7 | 10 DE AGOSTO

AULA 8 | 12 DE AGOSTO

TRABALHO, INFORMALIDADE:  
autogestão e precarização sem máscaras

ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS,  
agroecologia e solidariedade

HISTÓRIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA  
e das experiências autogestionárias de 

trabalhadores/as

O PAPEL DA EDUCAÇÃO POPULAR  
na extensão universitária e suas conexões 
com a Economia Solidária

ECONOMIA FEMINISTA E  
perspectivas antirracistas sobre trabalho

RESÍDUOS SÓLIDOS E CATADORES: 
serviços essenciais, sujeitos invisíveis

TRABALHO, SAÚDE MENTAL  
e Economia Solidária

ENCERRAMENTO

Realização:

ITCP USP

@itcpusp1

Atividades presenciais 
2

Atividades digitais 
7 ações - centenas de 
atividades digitais

Público atendido nas 
atividades presenciais 
540

Público atendido nas 
atividades digitais 
6.820

2020

Atividades presenciais 
7 ações divididas em 
centenas de atividades

Público atendido nas 
atividades presenciais 
1.430 

Público atendido nas 
atividades digitais 
240

2019

Atividades presenciais 
3

Atividades digitais 
6 ações - centenas de 
atividades digitais

Público atendido nas 
atividades presenciais 
1.080

Público atendido nas 
atividades digitais 
3.650

2021
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Os maiores desafios enfrentados durante esse perío-
do foram a falta de financiamento para os projetos da 
ITCP e a impossibilidade de realização das atividades 
de forma presencial durante a pandemia, o que difi-
cultou o processo formativo dos grupos em situação 
de maior vulnerabilidade e o atendimento às deman-
das de novos grupos.
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Programas

O Nascente teve um aumento exponencial do nú-
mero de participantes nesses últimos 4 anos. Maior 
concurso de artes universitário do país, tem um papel 
central na revelação de talentos e difusão artística dos 
estudantes da maior Universidade do país. Neste qua-
driênio inscreveram-se no concurso 2067 estudantes.

Em 2020, por conta da pandemia e seu agravamento, 
não realizamos o concurso. Mesmo sem a edição de 
2020 consolidamos com apenas 213 inscritos a menos 
do que o quadriênio inteiro anterior. Ao retornarmos 
com o 28º edital e edição em 2021, obtivemos a se-
gunda maior participação da história, com 741 traba-
lhos inscritos, consolidando essa iniciativa como uma 
das maiores ações culturais da Universidade. Foram 
18 eventos realizados com as Mostras e Visualidades 

Nascente USP

Mostras, Shows e Exposições

Atividades presenciais 
9

Público atendido nas 
atividades presenciais 
800

2018
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Nascente com a colaboração e parceria de órgãos e 
museus em diferentes equipamentos culturais.

Em 2021 tivemos o desafio de realizar 5 eventos sem 
público presente, tomando os cuidados sanitários e 
de saúde, apenas com os artistas no palco e jurados 
presentes, transmitido por streaming em nossas re-
des sociais, e com formato de programas de TV (com 
uma equipe de mais de 15 pessoas de broadcasting, 
iluminação e sonorização), obtivemos uma audiência 
de 2.709 pessoas.

Nesse sentido o Nascente cumpriu com sua missão 
sociocultural de difundir a arte e a cultura para além 
dos muros da Universidade, oferecendo ao público 
espetáculos de altíssima qualidade, exposições de arte 
em galerias da Cidade de São Paulo e alavancando 
carreiras artísticas muitas vezes ocultas e anônimas 
nos corredores das faculdades e institutos.

Público atendido nas 
atividades presenciais 
1.000 

2019

Atividades presenciais 
1

Atividades digitais 
5

Público atendido nas 
atividades presenciais 
50

Público atendido nas 
atividades digitais 
2.709

2021
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Programas
USP 60+

A pandemia de covid-19 trouxe um enorme desafio 
para o USP 60+: a transição para um modelo de cur-
sos a distância e a adaptação dos nossos alunos, mui-
tos deles não inseridos digitalmente. Os resultados 
oriundos dos esforços da equipe e da criação de uma 
série de outras atividades para não deixar o nosso pú-
blico desamparado, como a elaboração dos guias cul-
turais; série de vídeos Fique em Casa; concursos de 
fotografia e posteriormente arte e literatura, supera-
ram as nossas expectativas. Alunos de outras cidades 
e estados começaram a participar dos cursos ofere-
cidos bem como das outras iniciativas. Percebemos 
durante esses dois últimos anos um engajamento e 
uma motivação que contrastaram com a imagem que 
as diversas instituições tinham dos alunos 60+ e nos 
mostraram o seu potencial de adaptação e resiliência.  
Momentos difíceis que nos ensinaram a necessidade 
do trabalho em equipe e o seu poder transformador.

Atividades presenciais 
16

Público atendido nas 
atividades presenciais 
10.037

2018
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Atividades presenciais 
11

Público atendido nas 
atividades presenciais 
11.313 

2019

Atividades presenciais 
1

Atividades digitais 
7

Público atendido nas 
atividades presenciais 
30

Público atendido nas 
atividades digitais 
17.749

2020

Atividades digitais 
8

Público atendido nas 
atividades digitais 
14.362

2021
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Programas

Em 8 de setembro de 2011, por meio da Resolução 
CoCEx 5971, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária criou o USP Legal, que permaneceu 
até outubro de 2021 como um programa regular 
vinculado ao conjunto de programas que formam o 
USP Comunidade.

Em seu rol de atribuições, possuía como finalida-
des fomentar a concretização das determinantes do 
Estatuto da Pessoa com Deficiência e da Lei Nacional 
de Acessibilidade, no âmbito dos serviços públicos 
educacionais prestados pela Universidade de São 
Paulo; articular a implantação de uma política de 

USP Acessível 
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Atividades presenciais 
208

Atividades digitais 
203

Público atendido nas 
atividades presenciais 
208

Público atendido nas 
atividades digitais 
351

2019

inclusão e de acessibilidade das pessoas com deficiên-
cia e mobilidade reduzida; estabelecer diretrizes para 
o desenvolvimento de ações conjuntas entre as dife-
rentes instâncias da USP e a comunidade, de modo a 
assegurar a plena inclusão de alunos e servidores com 
deficiência ou mobilidade reduzida; e promover a 
articulação das dimensões do ensino, da pesquisa e da 
cultura e extensão no âmbito do Programa.

Dessa forma, quando criado, o programa estava mais 
focado nas demandas da Universidade relacionadas às 
barreiras arquitetônicas, de forma a buscar adequar a 
USP às normas da ABNT. 

Em 2019, buscando reavaliar e atualizar as atribui-
ções do programa ao momento atual, foram reali-
zadas adequações em sua Resolução e uma grande 
pesquisa com o objetivo de analisar o grau de co-
nhecimento da comunidade USP sobre as barreiras 
enfrentadas pelas pessoas com deficiência. Foi inicia-
da também a atualização do site e a criação do Insta-
gram, para ganhar proximidade do público-alvo por 
meio das redes sociais. Assim, a partir de outubro de 
2021 o USP Legal começa a ganhar uma concepção 
mais atual e adequada ao momento e, dessa forma, 
passa a ser denominado de USP Acessível, nome que 
traduz seus novos objetivos e que vem ao encontro 
das diretrizes nacionais e internacionais sobre aces-
sibilidade. Como resultado dessa nova postura, a 
identidade visual do programa USP Acessível tam-
bém passou por processo de reelaboração, de forma 
a ter melhor representatividade de sua abrangência 
quando utilizado nas mídias sociais, páginas da web e 
documentos institucionais. Para isso, um novo con-
ceito foi criado, com construção abstrata, que remete 
à ideia de conexão entre três atores: a pessoa com 
deficiência, a Universidade de São Paulo e o ensino.

Atividades presenciais 
208

Atividades digitais 
143

Público atendido nas 
atividades presenciais 
208

Público atendido nas 
atividades digitais 
307

2018



Programas • Relatório de Gestão • 2018 - 2021 137

Atividades presenciais 
32

Atividades digitais 
5.700

Público atendido nas 
atividades presenciais 
32

Público atendido nas 
atividades digitais 
5.700

2020

Atividades digitais 
20

Público atendido nas 
atividades digitais 
128

2021

Destaca-se ainda, a implantação do software VLibras 
no site da PRCEU, em 2020, o que tornou a platafor-
ma acessível aos deficientes auditivos. O USP Acessí-
vel é responsável também pela impressão em braille 
dos cardápios dos restaurantes universitários, além 
de material didático para discentes com deficiência 
visual, cegos ou baixa visão, atividade que foi suspen-
sa com a pandemia de covid-19.
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USP Diversidade

As ações desenvolvidas no período de 2018 a 2021 do 
Programa USP Diversidade da Pró-Reitoria de Cul-
tura e Extensão Universitária da Universidade de São 
Paulo (PRCEU-USP) foram realizadas de maneira 
integrada e difundida na Universidade de São Paulo 
(campi da capital e do interior) e extramuros, jun-
to à comunidade externa, para o fortalecimento do 
respeito aos Direitos Humanos, Inclusão e à Diver-
sidade. A descrição das atividades é apresentada de 
acordo com os segmentos inerentes às atividades da 
Universidade de São Paulo: Gestão, Extensão, Ensino 
e Pesquisa; ao final do relatório listo a visibilidade 
destas atividades. Saliento que para a realização das 
ações foram obtidos fomento em Editais e em par-
cerias com ONU-UNAIDS/UNESCO e CRT-DST/
aids. Destaco 10 ações:

Atividades presenciais 
13

Atividades digitais 
9

Público atendido nas 
atividades presenciais 
596

Público atendido nas 
atividades digitais 
Não informado

2018

Atividades presenciais 
15

Atividades digitais 
9

Público atendido nas 
atividades presenciais 
3.128

Público atendido nas 
atividades digitais 
Não informado

2019
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1. Estabelecimento de convênio com o Programa 
Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS 
– UNAIDS;

2. Criação da disciplina de graduação para a for-
mação de profissional com foco na inclusão e 
diversidade – ERG0116 Diversidade e Zero Dis-
criminação no Atendimento em Saúde, e cursos 
de difusão sobre biossegurança;

3. Engajamento das ações com outros Órgãos da 
PRCEU-USP como Museu de Arte Moderna da 
USP – MAC, Centro Universitário Maria Anto-
nia – CEUMA, Cinema da USP “Paulo Emílio” 
– CINUSP, Todos os Campi USP com os Cur-
sos de difusão: “USP Diversidade e UNAIDS: 
Comunicação” e “Zero Discriminação em HIV/
Aids”;

4. Semana da Consciência Negra, reunido cente-
nas de atividades artísticas e culturais em todos 
os campi da USP;

Atividades presenciais 
10

Atividades digitais 
8

Público atendido nas 
atividades presenciais 
407

Público atendido nas 
atividades digitais 
Não informado

2020
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Atividades presenciais 
14

Atividades digitais 
11

Público atendido nas 
atividades presenciais 
2.946

Público atendido nas 
atividades digitais 
571

20215. Fortalecimento da internacionalização das ações 
de inclusão e diversidade com “International 
Meeting of University Social Responsability 
Network”;

6. Exposição Itinerante “USP Diversidade nos 
70 anos da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos”;

7. Campanhas #partiuprevenção e #uspfazoteste;
8. “Repositório de Educação Integral para a Sexua-

lidade, HIV/aids e Diversidade” criado em par-
ceria com a ONU, por intermédio do UNAIDS 
e UNESCO;

9. Aplicativo para inclusão, tipo jogo digital, 
“MISSÃO USP”;

10. Aplicativo “USP Matching Job” para promover 
o emprego inclusivo e trabalho decente para 
alunos USP socialmente vulneráveis, preferen-
cialmente mulheres, LGBTQIA+, PPI, PCD.
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Programas

Nesses quatro anos de gestão podemos destacar que 
o programa teve um papel significativo oferecendo 
informações e subsídios na escolha do vestibular de 
milhares de estudantes de ensino público, privado e 
de cursinhos do país, com destaque para o estado de 
São Paulo. Esse trabalho teve uma afinidade eletiva e 
conexão direta com as diretrizes da USP do aumento 
de ingressos oriundos da escola pública, chegando 
próximo dos 50%. O papel social das visitas moni-
toradas e de nossas Feiras de Profissões foi determi-
nante para ampliar o alcance do conhecimento pelo 
público dos cursos, políticas de assistência estudantil 
e de ações afirmativas promovidas pela Universidade, 
sendo uma vitrine do que a USP tem a oferecer aos 
estudantes. Os desafios foram maiores ainda nos anos 
de 2020 e 2021 quando nosso contato com o público 

USP e as Profissões 

Atividades presenciais 
130

Público atendido nas 
atividades presenciais 
66.797

2018
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do programa foi virtualizado, digital e exclusivo pela 
internet, por conta da pandemia da covid-19. Orga-
nizar uma feira da magnitude e alcance do formato 
presencial, com 50 mil pessoas, de maneira remota e 
digital envolvendo mais de 800 expositores foi, sem 
dúvida, o maior desafio de nossa equipe e superado 
com êxito: alcançamos todos os estados brasileiros, e 
inclusive outros países, sendo que em 2020 tivemos 
mais de 1 milhão de pageviews. Dada a relevância das 
ações e importância do USP e as Profissões, em 2018, 
o programa obteve uma movimentação e reestrutu-
ração, deixando o USP Comunidades e passando a 
estar ligado e conduzido diretamente pelo gabinete 
da pró-reitora.

Nesse sentido, a missão do programa foi perseguida 
e desenvolvida com obstinação e sucesso, são nítidas 
as estatísticas de acesso e inclusão sociais promovidas 
pela Universidade que cresceram substancialmente 
em paralelo às ações e atividades por nós desenvol-
vidas. A USP hoje é uma das maiores instituições 
promotoras da inclusão, diversidade e assistência 
estudantil do país.

Atividades digitais 
1

Público atendido nas 
atividades digitais 
800.000

2020

Atividades digitais 
1

Público atendido nas ativi-
dades digitais 
Números oficiais a serem 
consolidados.

2021

Atividades presenciais 
123

Público atendido nas 
atividades presenciais 
113.533

2019
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