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1 Mensagem do Reitor

O fortalecimento da relação da USP com a sociedade é um dos principais pila-
res da nossa gestão à frente da Reitoria. Ao assumirmos a Reitoria, em janei-
ro de 2022, eu e a professora Maria Arminda do Nascimento Arruda sempre 
tivemos a preocupação de dar o máximo de transparência possível a todas 
as ações que estamos desenvolvendo. 

O Programa Reitoria no Campus, por exemplo, que encerrou seu primeiro ciclo 
de realização neste ano, com visitas a todos os campi da Universidade, promo-
veu encontros de representantes da Administração Central com a comunidade 
acadêmica de cada localidade. Com essa maior interação, temas locais pude-
ram ser discutidos com maior efetividade, debatendo propostas, formulando 
soluções e tornando a gestão mais integrada, descentralizada e participativa.

Esta Carta de Serviços vai ao encontro dessa premissa de trabalho, porque 
permite que, tanto o público interno quanto o externo, possam conhecer me-
lhor a USP, o que ela faz e o que oferece, de forma simples e com linguagem 
objetiva. Em 431 páginas, o leitor tem a oportunidade de conhecer a orga-
nização da Universidade, descobrir cursos, locais de atendimentos na área 
de saúde, opções de passeios culturais e científicos, entre outras atividades. 
Todas as informações possuem links específicos para que o leitor tenha a 
oportunidade de se aprofundar no assunto em que tiver maior interesse.

A primeira edição desta publicação foi lançada em 2020, quando ainda es-
távamos vivendo o período da pandemia da Covid-19, em que a maioria dos 
serviços não estava sendo oferecida de forma presencial. Este ano, felizmente, 
com grande parte da população vacinada e o consequente arrefecimento da 
doença, quase totalidade dos serviços voltou a ser oferecido presencialmente.

Além disso, temos outras novidades nesta edição: a recém-criada Pró-Reitoria 
de Inclusão e Pertencimento, a nova nomenclatura da Pró-Reitoria de Pesquisa, 
que passou a absorver também a área de Inovação, e a Agência de Bibliotecas e 
Coleções Digitais, responsável pela gestão do Sistema Integrado de Bibliotecas.

Espero que esta publicação seja de grande valia para todos. Boa leitura!

Carlos Gilberto Carlotti Junior, Reitor da USP.
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2 A Universidade

2.1 Breve Histórico da Universidade
Criada em 1934, a USP é uma universidade pública mantida pelo Estado de 
São Paulo. O talento e a dedicação dos docentes, alunos e funcionários têm 
sido reconhecidos por diferentes rankings mundiais, criados para medir a 
qualidade das universidades a partir de diversos critérios, principalmente os 
relacionados à produtividade científica e artística.

Esse desempenho, gerado ao longo de mais de oito décadas de uma in-
tensa busca pela excelência, permite à USP integrar um seleto grupo de 
instituições de padrão mundial. Sua graduação é formada por 183 cursos, 
dedicados a todas as áreas do conhecimento, distribuídos em 42 unidades 
de ensino e pesquisa, com mais de 58 mil alunos. A pós-graduação é composta 
por 264 programas, com cerca de 30 mil alunos matriculados. Atualmente, a 
USP é responsável por mais de 20% da produção científica brasileira.

2.2 Missão, Visão e Princípios

2.2.1 Missão

O núcleo conceitual da missão da USP é a Pesquisa e o Ensino, entendidos 
não só como investimento em novas descobertas, mas também como difusão 
do saber renovado e do tradicional. Os princípios que constituem a missão 
da USP nasceram com o decreto de sua fundação em 1934, que levava em 
conta os dispositivos do Estatuto das Universidades Brasileiras, de 1931. 
A diretriz básica desse documento incorporava o conceito de Universidade 
que floresceu na Europa a partir do século XII, particularmente o espírito 
humbolditiano da Universidade de Berlim, da primeira metade do século 
XIX. Esse conceito foi retomado e mantido no Estatuto da USP de 1988, em 
que se destaca o compromisso com a formação de professores: “ministrar 
o ensino superior, visando à formação de pessoas capacitadas ao exercício 
da investigação e do magistério em todas as áreas do conhecimento, bem 
como qualificação para as atividades profissionais”.

26

O Estatuto da USP em vigor também define a sua missão, cujas linhas gerais 
obedecem aos seguintes princípios:

– promoção e desenvolvimento de todas as formas de conhecimento, por 
meio do Ensino  e da Pesquisa;

– formação pelo ensino em nível superior de pessoas capacitadas ao exer-
cício da investigação e do magistério em todas as áreas do conhecimento 
bem como à qualificação para as atividades profissionais e

– oferta à sociedade de serviços de extensão e de curadorias indissociáveis 
das ativida des de Ensino e de Pesquisa.

2.2.2 Visão e Princípios

Fortalecer-se como universidade de classe mundial, fortemente enraizada 
em nossa história, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e 
sustentável do país e respondendo de maneira crescentemente qualificada 
e inovadora aos anseios da sociedade contemporânea, comprometida com 
o avanço da ciência, da tecnologia e da cultura para a melhoria da qualidade 
de vida.

2.3 Sistemas de Avaliação da Universidade
Compreende o monitoramento e avaliação das atividades acadêmicas 
desenvolvidas pelas diversas unidades acadêmicas que compõem a USP 
bem como o monitoramento e avaliação das atividades desempenhadas pe-
los docentes, com vistas à melhoria permanente da qualidade acadêmica. 
Tem como base de análise os projetos acadêmicos das Unidades de Ensi-
no e Pesquisa, Institutos Especializados e Museus, seus departamentos, 
quando pertinente, e os projetos acadêmicos individuais dos  docentes.

2.3.1 Comissão Permanente de Avaliação

Prevista no Artigo 202 do Regimento Geral da USP, é a Comissão respon-
sável pelo planejamento e coordenação da Avaliação Institucional da Uni-

27
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versidade de São Paulo, que compreende o monitoramento e avaliação de 
unidades acadêmicas (UA) - Unidades de Ensino e  Pesquisa, Institutos Es-
pecializados e Museus e de seus respectivos departamentos, quando perti-
nente, e o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos docentes. 
Desenvolve suas atividades mediante a atuação de seus órgãos constitutivos, 
a saber: Comissão Plenária, Câmara de Avaliação Institucional - CAI e Câma-
ra de Atividades Docentes - CAD. As atribuições específicas de cada órgão 
são detalhadas na Resolução 7272 de 23 de novembro de 2016.

Site: http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-7272-de23-deno-
vembro-de-2016

2.3.2 Comissão Especial de Regimes de Trabalho

A Comissão Especial de Regimes de Trabalho (CERT) é a comissão asses-
sora do Reitor encarregada da analisar assuntos afeitos a regimes de tra-
balho do corpo docente da USP. É formada por 13 membros escolhidos pelo 
Reitor, das áreas de Ciência Humanas, Biológicas e Exatas.

Cabe à CERT analisar os planos de trabalho de docentes recém-admitidos, re-
novações contratuais, licenças do Regime de Dedicação Integral à Docência 
e à Pesquisa (RDIDP), mudanças de regime de trabalho, transferências entre 
Departamentos ou Unidades, afastamentos acima de 30 dias, credenciamen-
tos para o exercício de atividades simultâneas, relatórios bienais de docentes 
no período de experimentação e nomeações para funções não previstas nos 
organogramas das Unidades.

Cabe à Assessoria Técnica ordenar a gestão administrativa da CERT na 
análise dos processos, examinar cuidadosamente e instruir com os ele-
mentos necessários todo material a ser  submetido ao plenário da Comis-
são; preparar pareceres, cotas e demais decisões; e assistir ao corpo docen-
te da USP, fornecendo informações sobre a legislação e procedimentos 
necessários a sua vida funcional.

A Assessoria Técnica executa estudos e projetos para reformular, racionalizar 
e implementar novos métodos e técnicas na sua área de atuação.

Site: https://sites.usp.br/cert/historico/cert

2.3.4 Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) 

A Avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação - SNPG, na forma como 
foi estabelecida a partir de 1998, é orientada pela Diretoria de Avaliação da 
CAPES e realizada com a participação da comunidade acadêmico-científica 
por meio de consultores ad hoc. A avaliação é atividade essencial para asse-
gurar e manter a qualidade dos cursos de Mestrado e Doutorado no país.

Objetivos da Avaliação:

• Certificação da qualidade da pós-graduação Brasileira (referência para a 
distribuição de bolsas e recursos para o fomento à pesquisa);

• Identificação de assimetrias regionais e de áreas estratégicas do conheci-
mento no SNPG para orientar ações de indução na criação e expansão de 
programas de pós-graduação no território nacional.

Objetivos do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG):

• Formação pós-graduada de docentes para todos os níveis de ensino;

2.3.3 Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP)

O Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP) atua como 
órgão normativo, deliberativo e consultivo do sistema educacional públi-
co e privado paulista. É quem estabelece regras para todas as escolas de 
todas as redes - estaduais, municipais e particulares - de educação infantil, 
ensino fundamental, ensino médio e profissional, seja presencial ou à 
distancia. Também cabe ao CEE-SP orientar as instituições de ensino su-
perior públicas do Estado, bem como credenciar seus cursos. Essa 
atribuição lhe é dada tanto pela Constituição Estadual quanto pela lei que 
o criou em 1963. Para mais informações acesse:

Site: http://www.ceesp.sp.gov.br/

http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-7272-de-23-de-novembro-de-2016
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-7272-de-23-de-novembro-de-2016
https://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-7272-de-23-de-novembro-de-2016-2
https://sites.usp.br/cert/historico/cert/
http://www.ceesp.sp.gov.br/
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• Formação de recursos humanos qualificados para o mercado não-acadêmico;

• Fortalecimento das bases científica, tecnológica e de inovação.

O Sistema de Avaliação pode ser dividido em dois processos distintos que se 
referem à entrada e à permanência dos cursos de mestrado profissional (MP), 
mestrado acadêmico (ME) e doutorado (DO) no SNPG:

Ambos os processos são conduzidos com base nos mesmos fundamentos:

• Reconhecimento e confiabilidade fundados na qualidade assegurada pela 
análise dos pares;

• Critérios debatidos e atualizados pela comunidade acadêmico-científica a 
cada período avaliativo;

• Transparência: ampla divulgação das decisões, ações e resultado no portal 
da CAPES e nas páginas das áreas de avaliação.

A avaliação é realizada em 49 áreas de avaliação, número vigente em 2022, 
e segue uma mesma sistemática e conjunto de quesitos básicos estabeleci-
dos no Conselho Técnico Científico da Educação Superior (CTC-ES).

Referenciais dos Processos de Avaliação:

Os documentos de área são referência para os processos avaliativos, tanto 
na elaboração e submissão de propostas de cursos novos quanto na avalia-
ção quadrienal dos cursos em funcionamento. Neles estão descritos o estado 
atual, as características e as perspectivas, assim como os quesitos conside-
rados prioritários na avaliação dos programas de pós-graduação pertencen-
tes a cada uma das 49 áreas de avaliação.

Em conjunto com as Fichas de Avaliação e os Relatórios de Avaliação, os 
Documentos de Área constituem o trinômio que expressa os processos e os 
resultados da Avaliação Quadrienal.

Os documentos de área e os relatórios de avaliação encontram-se disponí-
veis nas respectivas páginas das áreas de avaliação.

Todas as informações desta seção foram reproduzidas conforme publicadas 
no site da CAPES.

Site: https://www.gov.br/capes/pt-br

2.4 Estatuto, Regimento Geral e Outras Normas 
Os atos normativos de caráter geral da Universidade de São Paulo, oriun-
dos dos Órgãos da Administração Central, como também as normas editadas 
desde a entrada em vigor do atual Estatuto, de outubro de 1988, estão dis-
poníveis no site Normas USP. Normas publicadas antes de 1988 e que ainda 
se encontram em vigor também estão disponíveis no site.

No site Normas USP encontram-se, também, os Regimentos das Unidades 
de Ensino e Pesquisa, Museus, Institutos Especializados, Hospitais e outros 
Órgãos. Os demais atos normativos das Unidades e Órgãos podem ser aces-
sados em suas próprias páginas eletrônicas.

Os textos das normas apresentadas no site Normas USP são oficiais e man-
têm a forma com que foram publicados no Diário Oficial do Estado.

Site: Estatuto da Universidade de São Paulo / Regimento Geral da Universi-
dade de São Paulo

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/avaliacao-o-que-e/sobre-a-avaliacao-conceitos-processos-e-normas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/mestrado-profissional-o-que-e
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/avaliacao-o-que-e/sobre-a-avaliacao-conceitos-processos-e-normas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/mestrado-e-doutorado-o-que-sao
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/avaliacao-o-que-e/sobre-a-avaliacao-conceitos-processos-e-normas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/mestrado-e-doutorado-o-que-sao
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/avaliacao-o-que-e/sobre-a-avaliacao-conceitos-processos-e-normas/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao
http://CTC-ES
http://Fichas de Avaliação
http://páginas das áreas de avaliação
http://CAPES
https://www.gov.br/capes/pt-br
http://leginf.usp.br/
http://leginf.usp.br/
https://www.imprensaoficial.com.br/#13/02/2023
http://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-3745-de-19-deoutubro-de-1990
http://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-3745-de-19-deoutubro-de-1990
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OS CAMPI

Imagem: Fachada da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
- Quadrilátero Saúde/Direito da capital
Fonte: https://imagens.usp.br
Fotógrafo: Marcos Santos

3.1 Prefeitura do Campus USP da Capital
Responsável pela gestão das áreas comuns da Cidade Universitária “Armando 
de Salles Oliveira”, a Prefeitura do Campus USP da Capital - Butantã (PUSP-CB) 
é um órgão da administração central. O seu objetivo central é prover as áreas 
comuns  com serviços de infraestrutura, manutenção, gestão ambiental e mo-
bilidade que possibilitem o funcionamento da Universidade como instituição 
de pesquisa, ensino superior e de extensão e, também, como espaço de inte-
gração entre a comunidade universitária. 

Trata-se de uma instituição voltada para o bem-estar e a qualidade de vida 
dos usuários do campus, que desenvolve atividades em busca de melhorar 
as práticas de uso do espaço público, com investimentos permanentes na 
modernização da infraestrutura, recuperação paisagística, manejo da bio-
diversidade, coleta e gestão de resíduos e incentivo ao uso de tecnologias 
e hábitos sustentáveis junto à comunidade universitária e demais usuários 
do campus. 

Entre as metas de gestão estão a busca pelo aprimoramento dos sistemas de 
geração de energia autônoma em busca da soberania energética, a redução 
de resíduos gerados no campus voltada ao lixo zero, o estímulo ao transporte 
coletivo de boa qualidade e a mobilidade ativa por meio do uso de bicicletas 
e deslocamento a pé, a ampliação de áreas de convivência social e a gestão 
de áreas comuns de modo integrado às demandas da comunidade universi-
tária e demais usuários do campus.

Para cumprir sua missão, a PUSP-CB aglutina servidores e prestadores de ser-
viços contratados que, de modo coordenado, cuidam das áreas comuns do 
campus Butantã. Esse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras orienta ati-
vidades externas, absorve demandas de manutenção e conservação de vias 
públicas, se encarrega da manutenção da distribuição de energia elétrica e 
iluminação no campus, faz a gestão e promove campanhas de coleta de resí-
duos, estimula a separação de materiais recicláveis, promove a conservação 
de áreas verdes, inclusive das áreas protegidas, entre outras atribuições.

3 Os campi

https://imagens.usp.br/
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Contato
Rua da Biblioteca, 128 – Térreo – Bloco L, sala 24 – Cidade Universitária -  Butantã 
CEP: 05508-065 São Paulo - SP
Horário: Segunda-feira à sexta-feira das 7h às 18h. 
Telefone: +55 11 3091 5600 
Email: pusp.c@usp.br 
Site: https://puspc.usp.br/ 

3.2 Prefeitura USP do Quadrilátero Saúde/Direito 
(PUSP-QSD)
A PUSP-QSD atende às Faculdades de Direito (FD), Medicina (FM), Saúde Pú-
blica (FSP), e a Escola de Enfermagem (EE), na cidade de São Paulo, visando, 
principalmente, concretizar ações compartilhadas, a fim de promover a me-
lhoria contínua e integração dos processos, bem como a utilização otimizada 
dos recursos da Universidade.

Esta Prefeitura empenha-se em empregar seus recursos operacionais e finan-
ceiros em benefício das Unidades, buscando a melhor forma de atender as 
demandas apresentadas diretamente à Prefeitura, ou por meio do Conselho 
Gestor do QSD.

Atividades e serviços prestados pela PUSP-QSD às Unidades que compõem o 
Quadrilátero da Saúde/Direito: 

Gestão de Contratos Integrados

• Serviços de coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos - Clas-
se II – Coleta realizada diariamente nas Unidades; 

• Serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada 
de materiais recicláveis – Coleta realizada de uma a cinco vezes por se-
mana, de acordo com a necessidade de cada Unidade integrante do QSD;

• Serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água com laudo de 
potabilidade – Serviço prestado semestralmente; 

• Serviços de desratização e desinsetização – Serviço prestado semestral-
mente nas dependências das Unidades;

• Serviços de Manutenção de Áreas Verdes – Serviço prestado diariamente. 

Gestão de Atividades de Interesse Comum

• Serviços de coleta, tratamento e destinação de lâmpadas inservíveis – 
Registro de Preços da PUSP-C com coleta realizada conforme quantitativo 
informado pela equipe administrativa das Unidades;

• Serviços de coleta compartilhada de pilhas e baterias – Programa Abinee, 
esse recolhimento está provisoriamente suspenso até a finalização 
dos trâmites que vêm sendo conduzidos pela SGA no sentido de se firmar 
convênio entre a empresa responsável pela logística reversa e a USP.

Apoio/Organização de Treinamentos e Capacitações

• Interação com a Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN) para 
organização de Capacitação para os Membros da “Brigada contra o Ae-
des Aegypti” do Quadrilátero Saúde/Direito, curso ministrado bienalmente 
caso não haja nenhuma ocorrência;

• Capacitação Normas Regulamentadoras: NR 10 (Eletricidade) - parceria 
com o Hospital das Clínicas que disponibiliza vagas quando da capacita-
ção dos seus próprios funcionários para os servidores das Unidades do 
QSD que trabalham com eletricidade.

Contato
Faculdade de Saúde Pública da USP. Prédio da Biblioteca 
Avenida Dr. Arnaldo, 715 | – 2º andar – Sala 13 - Pacaembu 
CEP 01246-904 São Paulo - SP
Tel.: + 55 11 3061-8555 
E-mail: pusp-qsd@usp.br 
Site: http://www.puspqsd.usp.br

https://puspc.usp.br/
mailto:?subject=
http://www.puspqsd.usp.br/
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3.3 Prefeitura da Área Capital-Leste
A Prefeitura da Área Capital-Leste está instalada às margens da Rodovia Ayr-
ton Sena e por esta via servida de acesso. Também serve de acesso, para pe-
destres, a Av. Assis Ribeiro. Nessa última está instalada a Estação USP Leste da 
CPTM linha Safira (Brás – Calmon Viana) com acesso direto ao campus.

O campus Capital Leste, criado em 2003, abriga a Escola de Artes Ciências e 
Humanidades – EACH e está posicionada dentro do Parque Ecológico do Tietê.

Com uma área de aproximadamente 250 mil m² tem em sua estrutura 
uma Unidade Básica de Saúde – UBAS e conta com um restaurante univer-
sitário que fornece refeições (2000 por dia em média – almoço e jantar) 
a todo o público interno e subsidiando a alimentação do corpo discente. 
Desde 2018 passou a oferecer também o café da manhã com, em média, 
250 atendimentos diários.

Nosso campus conta com monitoramento por câmeras 7/24 em uma cen-
tral ultramoderna operada pela Superintendência de Prevenção e Proteção 
Universitária – SPPU, onde a segurança da comunidade é o maior ativo, sem 
deixar de lado, ou esquecer, a segurança patrimonial.

Em nossa vizinhança encontram-se o Jardim Keralux, com quem mantemos 
uma estreita relação através das lideranças locais, e dividimos com o Parque 
Ecológico do Tietê interesses comuns em várias questões, principalmente 
àquelas de ordem ambiental, promovendo reuniões conjuntas ordinariamente.

Dentre os equipamentos instalados, sobressaem o Meliponário, o Laboratório 
de Valorização de Resíduos Sólidos e a Estação de Tratamento de Esgotos Ex-
perimental que servem de laboratórios de pesquisa para os grupos da EACH 
em suas respectivas áreas de atuação. Há ainda dentro de nosso perímetro a 
incubadora-escola HABITS cujo objetivo é apoiar a criação e desenvolvimento 
de empresas nas áreas de inovação tecnológica e inovação social.

Há em nosso campus um serviço de empréstimos de bicicletas, por enquan-
to apenas para uso interno, denominado PEDALUSP que atende aos nossos 
usuários que desejam usar esse modal como transporte ou lazer.

Recentemente colocado em funcionamento, o empréstimo de cadeiras e estei-
ras para que os frequentadores do campus possam usufruir de descanso nos 
gramados do campus. A experiência, onde não há controle da administração 

sobre o material, mostra-se enriquecedora e, em um ano, não existe quebras, 
desperdícios ou qualquer outro dano ao patrimônio. Hoje, essa iniciativa é ca-
rinhosamente denomindada pelos alunos de “prainha da USP Leste”.

Outras iniciativas sócio-culturais tem sido desenvolvidas no campus, como a 
exposicão de trajes juninos, quando da data alusiva à São João. Manequins 
vestindo trajes confeccionados pelos próprios alunos, sob a supervisão de 
professores do curso de Têxtil e Moda, desembarcaram em manequins espa-
lhados ao ar livre, como num desfile de moda. Novas atividades desse tipo 
estão sempre na lista de projetos a serem implantados.

Uma via perimetral de 1700m, que circunda todo o nosso terreno, usada para 
acesso aos diversos prédios é também usufruída para caminhadas e exercí-
cios físicos do público interno e do nosso entorno.

Embora controlado, o acesso ao campus é possível para conhecimento, ou 
simplesmente um passeio para vivenciar os quatis, que por ali circulam em 
grupos familiares, oriundos do Parque Ecológico do Tiête.

O campus está aberto das 7:00 às 22:00 de 2ª a 6ª e das 7:00 às 12:00 aos 
sábados. 

Contato 
Tel.: +55 11 3091-1076 (Bete) 
E-mail: puspcleste@usp.br 
Horário comercial

3.4 Prefeitura do Campus USP "Fernando Costa"
A Prefeitura do Campus USP “Fernando Costa”, na cidade de Pirassununga-SP, 
tem por finalidade dar suporte às atividades de ensino e pesquisa das unida-
des no âmbito de sua competência: Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos (FZEA) e Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ). 
Com mais de 2200 hectares de área total, possui instalações zootécnicas e re-
banhos de bovinos de corte e leite, suínos, equinos, caprinos, ovinos, búfalos, 
coelhos e peixes, abatedouro-escola, laticínio, centro de eventos, anfiteatro, 
moradia estudantil, Unidade Básica de Saúde (UBAS) e refeitório, além de 
setor de esportes, reservas florestais e ecológicas permanentemente moni-
toradas, vida silvestre, trilhas ecológicas, represas e sistema de captação de 

http://puspcleste@usp.br
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água. Possui modernos equipamentos, implementos agrícolas e sistemas de 
irrigação. Além disso, executa diversas ações de sustentabilidade e educação 
ambiental. O Campus USP “Fernando Costa”, por suas particularidades, per-
mite que as Unidades de Ensino da Universidade de São Paulo ofereçam em 
diferentes cursos: ensino, pesquisa e extensão com excelência.

Contato 
Av. Duque de Caxias Norte, 225 
CEP: 13635-900 Pirassununga - SP 
Tel.: +55 19 3565-4000
E-mail: prefeitura-p@usp.br 
Site: http://www.puspfc.usp.br

3.5 Prefeitura do Campus USP “Luiz de Queiroz” 

(PUSP-LQ) 
A Prefeitura do Campus USP “Luiz de Queiroz”, em Piracicaba, possui estru-
tura dedicada aos serviços administrativos, de engenharia, obras, manuten-
ção, de atendimento à comunidade e gestão ambiental. Sua missão é contri-
buir para a sustentabilidade do Campus “Luiz de Queiroz”, valorizando seus 
colaboradores internos e externos e garantindo respeito ao patrimônio e ao 
investimento público.

Destacam-se em suas atividades: controle de acesso de veículos, segurança 
patrimonial, gestão de áreas de uso comum, projetos e execução de obras, 
abastecimento de água, de eletricidade, coleta e tratamento de esgoto, trân-
sito, manutenção de áreas verdes, proteção de áreas permanentes e do pa-
trimônio histórico, transporte, manutenção de veículos, creche, atividades 
esportivas, moradia estudantil e restaurante

A PUSP-LQ desenvolve e/ou participa de vários projetos sócio culturais e am-
bientais, no sentido de aprimorar a qualidade de vida e a formação do públi-
co interno. Coordena, em Piracicaba, o Projeto USP 60 +, vinculado à Pró-Rei-
toria de Cultura e Extensão Universitária.

Recentemente, a PUSP-LQ implantou nas áreas comuns do Campus, espaços 
de convivência, nos quais foram instalados bancos e mobiliários confeccio-

3.6 Prefeitura do Campus USP de Bauru (PUSP-B)
O Campus da Universidade de São Paulo (USP) na cidade de Bauru/SP abriga 
a Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB), o Hospital de Reabilitação de 
Anomalias Craniofaciais (HRAC), conhecido por Centrinho, e a Prefeitura do 
Campus USP de Bauru (PUSP-B).

A vocação legítima deste Campus é a área da saúde, com foco no ensino, 
pesquisa e prestação de serviços à população de Bauru e região. A USP em 
Bauru oferece cursos de graduação em Odontologia, Fonoaudiologia e Me-
dicina, aprimoramento profissional e residência médica e multiprofissional, 
em nível de graduação e pós-graduação lato sensu (especialização) e stricto 
sensu (mestrado e doutorado) com atendimento clínico à população local e 
regional, realizando pesquisas científicas e vários projetos de extensão uni-
versitária. É referência nacional e internacional na área da saúde, com exce-
lência reconhecida por órgãos como Organização Mundial da Saúde, Ministé-
rio da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo.

A PUSP-B foi implantada em junho de 1986 com o objetivo de oferecer estru-
tura para o perfeito funcionamento do Campus, favorecendo o desenvolvi-
mento do ensino, pesquisa e extensão de serviços à comunidade. Seu foco 
de atuação é o bem-estar de toda a comunidade interna e externa que fre-
quenta a USP de Bauru.

Os estudantes convivem em um Campus arborizado e planejado, dispondo 
de infraestrutura e de vários serviços que contribuem para o seu desempe-
nho acadêmico e qualidade de vida, como moradia estudantil; restaurante 

nados em madeira proveniente de poda, totens de energia solar com saídas 
em USB, proporcionando e incentivando a contemplação, a mobilidade ativa, 
bem como a integração de pessoas.  

Contato
Av. Pádua Dias,11 - Caixa Postal 9 - Edifício Central 
CEP: 13418-900 – Piracicaba – SP
Tel.: +55 19 3429 4380
Site: http://www.pusplq.usp.br/

http://prefeitura-p@usp.br
http://www.puspfc.usp.br
http://www.pusplq.usp.br/
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universitário subsidiado pela USP; conjunto esportivo com campo de futebol, 
pista de atletismo, quadra de areia e quadra poliesportiva coberta; centro 
cultural; serviço social; comunicação; sala de informática; centros acadêmi-
cos; lanchonete; postos bancários; estacionamento; segurança e portaria 24 
horas. No Serviço Social é possível obter informações de bolsas e apoios aos 
alunos.

E com a finalidade de promover a integração da USP com a sociedade, a 
Prefeitura é responsável também pelas atividades culturais e práticas espor-
tivas, buscando incentivar a cultura e o esporte na vida dos alunos e demais 
integrantes de nossa comunidade, como docentes, funcionários e participan-
tes de programas de extensão, como o Projeto Revivendo voltado à terceira 
Idade. Pintura, teatro, artesanato, exposições culturais, condicionamento fí-
sico, corridas universitárias e caminhadas são exemplos dessas atividades.

Contato 
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Vila Universitária
CEP:17012-901 Bauru-SP 
Tel: +55 14 3235-8388 (Secretaria) | +55 14 3235-8316 (Serviço Social) 
E-mail: pcb@usp.br 
Site: www.ccb.usp.br

3.7 Prefeitura do Campus USP Lorena (PUSP-L)

O Campus USP de Lorena é composto de duas áreas, a saber: 

Área I

Possui 256.205,00m² de área territorial e 22.569,21m² de área edificada, 
está localizada na Estrada Municipal do Campinho, s/nº, Lorena / SP e abriga 
os seguintes cursos da EEL/USP: Engenharia Ambiental (Período integral - 40 
vagas/anual – Duração: 10 semestres), Engenharia Bioquímica (Período in-
tegral - 40 vagas/anual – Duração: 10 semestres), Engenharia de Produção 
(Período noturno- 40 vagas/anual – Duração: 12 semestres), Engenharia Quí-
mica (Período diurno: 80 vagas – Duração: 10 semestres e Período noturno: 

80 vagas – Duração: 12 semestres), além de contar com um Colégio Técnico 
(Período integral – 40 vagas/anual – Duração: 6 semestres).

Área II

Possui 117.243,64m² de área territorial e 11.141,19m² de área edificada, 
está localizada na Estrada de Santa Lucrécia, s/nº, Lorena / SP e abriga os 
seguintes cursos da EEL/USP: Engenharia de Materiais (Período integral – 40 
vagas/anual – Duração: 10 semestres e Engenharia Física (Período integral – 
40 vagas/anual – Duração: 10 semestres)

A PUSP-L é responsável pela infraestrutura geral das duas áreas do Campus, 
nas quais circulam diariamente cerca de 3000 pessoas, sendo 2.250 na Área 
I e 750 na Área II.

Os recursos humanos e financeiros disponíveis são utilizados na manutenção 
de toda área territorial, malha viária, passeios públicos, área construída, rede 
de distribuição de energia elétrica, iluminação geral, poços artesianos, esta-
ção de tratamento de efluentes, reservatórios/rede de distribuição de água 
potável e áreas verdes.

A PUSP-L disponibiliza, também, serviços de Transporte e Informática que vi-
sam atender de forma relevante às atividades de ensino, pesquisa e extensão 
universitária que são desenvolvidas pela Escola de Engenharia de Lorena.

A Escola de Engenharia de Lorena da USP (EEL/USP), até o presente momen-
to, é a única Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária da USP 
estabelecida no Campus e, também, no Vale do Paraíba, Estado de São Pau-
lo. Ela nasceu da transferência das atividades acadêmicas, de ensino e de 
pesquisa da extinta Faculdade de Engenharia Química de Lorena (FAENQUIL) 
para USP em 29 de maio de 2006.

Além de cuidar da infraestrutura do Campus de Lorena, a PUSP-L possui os se-
guintes serviços, que estão disponíveis à comunidade em geral: Apoio e bene-
fícios sociais à permanência estudantil, Transporte convencional e Especial, As-
sistência psicológica, Esporte e lazer, Visitas Monitoradas, Semana de Recepção 
aos calouros, Feira de Ciência e Cultura do COTEL, Projeto Show de Ciências, 
Projeto Criança Feliz e apoio a maioria das ações de grupos estudantis da EEL.

http://pcb@usp.br
http://www.ccb.usp.br
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Contato 
Estrada municipal do Campinho, s/n - Campinho 
CEP: 12602-810 Lorena - SP 
Tel.: +55 12 3159-9813 
E-mail: pusp-l@usp.br

3.8 Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto 
(PUSP-RP)
A Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto (PUSP-RP) tem como missão 
promover e desenvolver serviços de infraestrutura física às Unidades do Cam-
pus e promover atividades socioculturais e esportivas, de apoio ao ensino e 
pesquisa à comunidade uspiana e sociedade.

Histórico da Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto

Fazendo uma retrospectiva, consta de nossa história que, por meio da Porta-
ria GR Nº 1696, de 03.02.1972, foi criado o Campus de Ribeirão Preto com o 
objetivo de atender às necessidades comuns, assim no que se referia à exe-
cução de serviços e obras, como aos de manutenção, havendo um Coorde-
nador que seria auxiliado por um Administrador do Campus. Cinco anos mais 
tarde, em 1977, a Resolução Nº 1183, de 12.07.1977, especificou estruturas 
técnico-administrativas do Campus e, em 1981, para auxiliar o Coordenador 
em suas decisões e traçar metas, foi criado o Conselho do Campus de Ribei-
rão Preto (CORP), pela Portaria GR Nº 1018, de 17.07.1981. No dia 1º de julho 
de 1986, por meio da Resolução Nº 3195, de 26.06.1986, do então Reitor da 
USP, José Goldemberg, baseado em resolução do Conselho Universitário, foi 
criado nos campi da USP o cargo de "Prefeito" e, por consequência, as Prefei-
turas Administrativas. Em 1992, com a Resolução Nº 3956, de 16.09.1992, foi 
aprovado o Regimento da Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto.

A PUSP-RP responde pela administração das áreas comuns usufruídas pela 
comunidade interna e por usuários externos. Também está sob a gestão da 
administração do Campus o gerenciamento do Teatro, da Biblioteca Central 
e do Parque Esportivo. Além da Casa de Hóspedes e do Centro de Visitan-
tes, a PUSP-RP também mantém o Centro de Apoio ao Professor e Estudante 
Estrangeiro, a Creche e Pré-Escola Carochinha, o Biotério Geral e um setor 

de transportes responsável pelo serviço de ônibus circulares internos. Voltada 
especificamente ao atendimento de alunos, a Prefeitura mantém e coordena 
as atividades do Centro de Orientação Psicológica (COPI) e responde pela ma-
nutenção das edificações do conjunto residencial da Vila Estudantil e da Casa 
dos Pós-Graduandos. São ainda de responsabilidade da PUSP-RP a gestão de 
contratos, como os de segurança, limpeza, iluminação e alimentação, serviços 
de manutenção para os Órgãos Centrais da Universidade no Campus, como 
Unidade Básica de Assistência à Saúde (UBAS), Centro de Tecnologia da Infor-
mação de Ribeirão Preto (CeTI-RP), Livraria da EDUSP, Escritório Regional da 
Procuradoria Geral (PG-RP), Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto 
(IEA-RP) e a Divisão de Comunicação - Polo Ribeirão Preto da Superintendência 
de Comunicação Social. A administração também colabora nas atividades do 
Supera Parque de Inovação e Tecnologia instalado no Campus.

Contato
Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre
CEP: 14040-900 - Ribeirão Preto - SP
Tel.: +55 16 3315-3500 | +55 16 3315-3511 
E-mail: prefeiturarp@usp.br
Site: https://www.prefeiturarp.usp.br/

3.9 Prefeitura do Campus USP de São Carlos 

(PUSP-SC)
A Prefeitura do Campus USP de São Carlos (PUSP-SC) é um órgão executivo, 
responsável por prover o campus universitário de infraestrutura e serviços 
necessários para o bom desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa 
e extensão da Universidade. Visando ao bem-estar das 12.400 pessoas que 
integram a comunidade interna, bem como ao da comunidade externa, ofe-
rece também atividades esportivas e socioculturais.

A USP São Carlos conta com quatro Áreas: Área 1, Área 2, Prédio do Centro 
de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) e Centro de Recursos Hídricos e 
Estudos Ambientais (CRHEA), totalizando 1.554.693,46 m².

http://pusp-l@usp.br
http://prefeiturarp@usp.br
https://www.prefeiturarp.usp.br/


CARTA DE SERVIÇOS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

44

CARTA DE SERVIÇOS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

45

Com quadro de pessoal próprio composto por cerca de 210 servidores, sua 
estrutura organizacional é formada pelo Gabinete do Prefeito e por quatro 
divisões: Divisão Administrativa, Divisão de Atendimento à Comunidade, Di-
visão de Espaço Físico e Divisão de Manutenção e Operação.

A PUSP-SC, administrativamente subordinada à Reitoria da Universidade, pro-
move e executa serviços de manutenção e obras, transporte, alimentação/
restaurantes universitários, segurança e monitoramento, biblioteca, comu-
nicação, promoção social, creche, informática, moradia estudantil, gerencia-
mento de resíduos, entre outros.

Endereço
Campus USP São Carlos - Área 2 
Av. João Dagnone, 1100, Santa Angelina 
CEP 13563-120 São Carlos - SP
Tel.: +55 16 3373-9100
E-mail: gabinete.prefeitura@sc.usp.br
Site: http://www.puspsc.usp.br

CANAIS DE COMUNICAÇÃO 
AO CIDADÃO

Imagem: Fachada do Museu Paulista da Universidade de São Paulo
Fonte: https://imagens.usp.br
Fotógrafo: Marcos Santos

http://gabinete.prefeitura@sc.usp.br
http://www.puspsc.usp.br
https://imagens.usp.br/
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4 Canais de Comunicação ao Cidadão

4.1 Fale com a USP
Serviço disponibilizado pela Superintendência de Comunicação Social (SCS) 
por meio do Portal da USP, para quem deseja obter informações gerais sobre a 
Universidade, como cursos e formas de ingresso, concursos e serviços ofereci-
dos. Acesse o formulário digital para enviar a sua dúvida.

4.2 Ouvidoria Geral da USP
Somos um pós-serviço e um canal aberto para registro de manifestação (re-
clamação, denúncia, sugestão, elogio) e para atendimento. Para envio de sua 
manifestação, acesse o formulário digital no site da Ouvidoria Geral da USP. 
A Ouvidoria garante confidencialidade e isenção.

Alunos, Docentes e Funcionários da USP: antes de registrar uma manifesta-
ção na Ouvidoria Geral, é altamente recomendável contatar a Ouvidoria da 
sua Unidade, que poderá lhe oferecer auxílio e orientação. Contudo, se o as-
sunto de sua manifestação ultrapassa o âmbito de sua Unidade, você pode 
registrá-la diretamente na Ouvidoria Geral da USP.

Contato
Rua Praça do Relógio, 109 - Cidade Universitária - Butantã CEP: 05508-050 
São Paulo - SP Telefone:
+55 11 3091-2074
Site: https://www5.usp.br/ouvidoria/

4.3 Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
Este canal é destinado ao acesso a documentos e informações pré-existentes, 
ou de produção imediata, relacionados à administração do patrimônio público, 
utilização de recursos públicos, licitações, contratos administrativos, etc, asse-
gurados pela Lei de Acesso à Informação(LAI) - Lei nº 12.527/11.

Os pedidos de acesso à informação poderão ser feitos de três formas diferentes:

• por meio eletrônico, acessando o formulário digitaldisponível no Portal da-
Transparência;

• por carta, enviando pedido de forma clara e específica para: Serviço de 
Informação ao Cidadão (SIC), Rua da Reitoria, 374, 5º andar, Cidade Univer-
sitária, CEP 05508-220, SãoPaulo/SP;

• pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 
16h00. Rua da Reitoria, 374 - Cidade Universitária - Butantã

• por telefone, ligue para (11) 2648-0454, de segunda a sexta-feira, das 9h00 
às 12h00 e das 14h00 às 16h00.

Contato
Rua da Reitoria, 374, 5º andar, Cidade Universitária, Butantã
CEP: 05508-220, São Paulo – SP 
Tel.: +55 11 2648-0454
Formulário Digital: formulário digital
Site: Portal da Transparência

https://www5.usp.br/
https://www5.usp.br/fale-com-a-usp/
https://www5.usp.br/ouvidoria/#registre
https://www5.usp.br/ouvidoria-bkp/copia-de-ouvidoria-geral-da-usp-registre-sua-reclamacao/
https://www5.usp.br/ouvidoria-bkp/copia-de-ouvidoria-geral-da-usp-registre-sua-reclamacao/
https://www5.usp.br/ouvidoria/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
https://uspdigital.usp.br/sic/faleConosco?codmnu=6658
https://www5.usp.br/transparencia/
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ADMINISTRAÇÃO
 UNIVERSITÁRIA

Imagem: Vista aérea do prédio da Engenharia Civil da Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo 
- campus da capital
Fonte: https://imagens.usp.br
Fotógrafa: Cecília Bastos

5 Administração Universitária 

5.1 Órgãos Colegiados
Nesta seção estão apresentados, de forma breve, os órgãos colegiados e 
administrativos da Universidade.

5.1.1 Conselho Universitário
O Conselho Universitário é o órgão máximo da USP, com funções normativas 
e de planejamento, cabendo-lhe estabelecer a política geral da Universidade 
para a consecução de seus objetivos.

A competência do Conselho Universitário é a estabelecida nos artigos 11 e 16 
do Estatuto e Regimento Geral, respectivamente.

O Conselho Universitário elege Comissões, permanentes ou transitórias.

É competência das Comissões Permanentes opinar em assuntos sobre os 
quais o Conselho Universitário, os Conselhos Centrais, ou o Reitor, solicitem 
parecer.

5.1.1.1 Comissão de Legislação e Recursos

A Comissão de Legislação e Recursos - CLR é uma das comissões permanen-
tes do Conselho Universitário. São competências da CLR:

• deliberar sobre Projetos de Lei, Decretos, Regulamentos e Resoluções, opinan-
do sobre os que devam ser submetidos à apreciação do Conselho Universitário;

• opinar sobre recursos de qualquer natureza, da alçada do Conselho 
Universitário;

• decidir, em grau de recurso, sobre sanções disciplinares aplicadas a mem-
bros do corpo docente.

https://imagens.usp.br/
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5.1.1.2 Comissão de Orçamento e Patrimônio

A Comissão de Orçamento e Patrimônio - COP é uma das comissões perma-
nentes do Conselho Universitário. São competências da COP:

• elaborar a proposta do orçamento da USP, respeitadas as diretrizes e os 
parâmetros de sustentabilidade econômico-financeira da Universidade, apro-
vados pelo Conselho Universitário;

• deliberar sobre propostas de criação, modificação e extinção de funções 
administrativas;

• deliberar sobre aceitação de legados e doações feitos à USP, quando 
clausulados;

• deliberar sobre pedidos de transposição e suplementação de verbas;

• deliberar sobre acordos entre a USP, suas Unidades, Museus, órgãos de 
Integração, órgãos Complementares e entidades oficiais ou particulares;

• deliberar sobre propostas de criação, modificação e extinção de órgãos 
administrativos;

• elaborar proposta de parâmetros de sustentabilidade econômico-financeira 
da Universidade, a serem aprovados pelo Conselho Universitário, conside-
rando os seguintes aspectos: limites de gastos com folha de pagamentos; 
regras e indicadores para contratação de pessoal; regras e limites para com-
promissos contratuais que onerem exercícios futuros; limites a despesas de 
investimentos, em função dos impactos projetados; aplicação, por analogia, 
de disposições da legislação eleitoral sobre restrições a contratação de pes-
soal nos períodos que antecedem as eleições de Reitor e Vice-Reitor.

5.1.1.3 Comissão de Atividades Acadêmicas

A Comissão de Atividades Acadêmicas - CAA é uma das comissões perma-
nentes do Conselho Universitário. São competências da CAA:

• opinar sobre propostas de criação de cargos de Professor Doutor e de 
Professor Titular;

• opinar sobre propostas oriundas dos Conselhos Centrais, que devam ser 
objeto de deliberação pelo Conselho Universitário;

• opinar sobre propostas de criação de Unidades, Museus, órgãos de Integra-
ção, órgãos Complementares e Departamentos.

5.1.1.4 Comissão de Ética

O Código de Ética da Universidade de São Paulo foi publicado em 2001. Em 
seu artigo 39, foram estabelecidas as atribuições, e, no artigo 40, a composi-
ção da Comissão de Ética da USP.

5.1.1.5 Controladoria Geral

Criada no ano de 2015 (Resoluções 7105/2015 e 7107/2015) como par-
te dos esforços da Universidade de São Paulo em estruturar um sistema 
mais eficiente de controle interno, a Controladoria Geral (CG-USP) é o ór-
gão assessor do Conselho Universitário, instância deliberativa máxima da 
Instituição. O controlador geral é indicado pelo Magnífico Reitor dentre os 
professores titulares da Instituição que cumpram requisitos estatutários 
e aprovado pelo Conselho Universitário. Ele detém direito de voz e voto 
nesse Conselho, além da garantia de mandato de dois anos, admitindo-se 
uma recondução.

As funções principais da Controladoria Geral consistem, entre outras, em:

1. Apreciar, com independência, a gestão da Universidade, e coordenar 
a interlocução da Universidade com os órgãos de controle externo, nota-
damente o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e o Ministério Público (MP);

2. Acompanhar a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da Universidade, verificando sua adequação a diretrizes e in-
dicadores estabelecidos, especialmente aqueles contidos nos Parâmetros 
de Sustentabilidade Econômico-Financeira da USP (Resolução 7344/2017, 
alterada pela Resolução 7783/2019);

3. Contribuir com a política de integridade e transparência, sobretudo por 
meio de mapeamento de ações e sugestões de aprimoramento;

4. Monitorar constante e permanentemente o exercício orçamentário da 
Universidade em suas diversas Unidades, do comprometimento das re-
ceitas universitárias por tipo de despesa, da composição do quadro de 
pessoal ativo da Universidade, dos contratos e convênios nos quais a Uni-
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versidade figura como parte, das peças orçamentárias elaboradas pela 
Assessoria de Planejamento Orçamentário; e

5. Apresentar relatório anual de atividades ao Conselho Universitário, 
contendo a síntese de suas ações no controle interno.

É importante ressaltar que não se vincula à Controladoria Geral a compe-
tência para exercer poderes disciplinares, cabendo-lhe apenas o encami-
nhamento de indícios de irregularidades aos órgãos competentes com o 
objetivo de controlar atos, contratos e processos administrativos ou para 
conduzir as apurações disciplinares cabíveis.

Contato
Rua da Reitoria, 374 – 1º andar - Ala Sul - Sala 126 – Cidade Universitária 
- Butantã
CEP: 05508-220 - São Paulo-SP
Tel.: +55 11 3091-3075
Site: controladoria.usp.br

5.1.2 Conselhos Centrais

5.1.2.1 Conselho de Graduação

Ao Conselho de Graduação (CoG) compete deliberar sobre propostas de cria-
ção e organização de novos cursos apresentadas pelas Unidades; propor anual-
mente ao Conselho Universitário o número de vagas iniciais para cada curso 
ou habilitação, ouvidas as Unidades interessadas; deliberar quanto à forma de 
ingresso de candidatos aos cursos de graduação e estabelecer diretrizes para 
o concurso vestibular; fixar anualmente o calendário escolar de graduação, 
atendendo às especificidades das Unidades; estabelecer normas para reva-
lidação de diplomas expedidos por Instituições Ensino Superior de países es-
trangeiros, entre outras atribuições associadas ao ensino de graduação.

O CoG tem sua composição definida no Estatuto da USP, sendo presidido pelo 
Pró-Reitor de Graduação. Os Presidentes das Comissões de Graduação de cada 
Unidade de Ensino e Pesquisa são membros natos do CoG, que conta também 
com o Pró-Reitor Adjunto de Graduação e a representação dos estudantes.

5.1.2.3 Conselho de Pesquisa e Inovação

Ao Conselho de Pesquisa e Inovação (CoPI) cabe estimular a investigação 
científica, particularmente aquela de caráter interdisciplinar,  promover as 
atividades de pós-doutorado e estimular a inovação e harmonizar a atividade 
dos órgãos que promovem a inovação associados ou pertencentes à Univer-
sidade de São Paulo. Compete também traçar as diretrizes que nortearão a 
ação da Universidade no campo da Pesquisa e da Inovação, obedecidas as 
normas gerais fixadas pelo Conselho Universitário, bem como zelar, por meio 
de avaliações permanentes, pela qualidade do trabalho e pela adequação 
dos meios às finalidades de cada programa. O CoPI tem sua composição 
definida no Estatuto da Universidade de São Paulo, sendo seus membros: o 
Pró-Reitor,  o Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e o Pró-Reitor Adjunto de Inova-
ção os presidentes das Comissões de Pesquisa e Inovação ou representantes 
docentes indicados pelas Congregações das unidades, pelos Museus e Insti-
tutos Especializados, e a representação discente.

5.1.2.4 Conselho de Cultura e Extensão Universitária

Ao Conselho de Cultura e Extensão Universitária (CoCEx) compete traçar as dire-
trizes que norteiam a ação da Universidade no campo da cultura e extensão uni-
versitária, obedecidas as normas gerais fixadas pelo Conselho Universitário, bem 
como zelar, por meio de avalia- ções permanentes, pela qualidade do trabalho e 
pela adequação dos meios às finalidades de cada atividade desenvolvida.

O CoCEx tem sua composição definida no Estatuto da Universidade de São 
Paulo, sendo membros os presidentes das Comissões de Cultura e Exten-

5.1.2.2 Conselho de Pós-Graduação

Cabe ao Conselho de Pós-Graduação promover atividades de pós-graduação 
estabelecendo as normas que julgar necessárias para esse efeito.

O Conselho de Pós-Graduação(CoPGr) é o órgão máximo da Pós-Graduação 
da Universidade de São Paulo.  Integram  o  Conselho  o  Pró-Reitor,  o  
Pró-Reitor Adjunto,  o  presidente da Comissão de Pós-Graduação de cada 
Unidade de Ensino e Pesquisa, dos Institutos Especializados, dos Museus, 
dos Órgãos Complementares, dos Programas Interunidades, das Entida-
des Associadas, dos Programas Profissionais, e a representação discente.

https://controladoria.usp.br/controladoria/
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são Universitária das Unidades de ensino e pesquisa ou representantes 
docentes indicados pelas Congregações das unida- des, e os diretores dos 
Museus e Institutos Especializados, sob a presidência do Pró-Reitor de Cul-
tura e Extensão Universitária.

5.1.2.5 Conselho de Inclusão e Pertencimento

O Conselho de Inclusão e Pertencimento (CoIP) é um dos Conselhos Centrais 
da USP, e a ele compete, respeitadas as normas superiores, traçar diretrizes 
e buscar a excelência na realização de atividades de inclusão, permanência e 
pertencimento pautadas pela diversidade e equidade. Além disso, deve esti-
mular continuamente a promoção e o respeito aos direitos humanos a partir 
das atividades desenvolvidas pela Universidade de São Paulo.

Ao Conselho de Inclusão e Pertencimento compete ainda estabelecer dire-
trizes, no âmbito da USP, para ações voltadas: a) à igualdade de gêneros e 
étnico-racial; b) à inclusão de pessoas com deficiência; c) à garantia da saú-
de mental à comunidade USP; d) ao oferecimento de atividades esportivas à 
comunidade USP; e) à concessão de auxílios e bolsas relativas à permanência 
estudantil; f) à moradia estudantil, às creches e aos restaurantes universi-
tários, devendo as Prefeituras dos campi do interior seguir as diretrizes de-
finidas pelo CoIP na gestão desses equipamentos. Também compete opinar 
sobre a criação, transformação e extinção de órgãos e serviços na área de 
Inclusão e Pertencimento, além de definir procedimentos, assegurado o con-
traditório e a ampla defesa, para apuração de eventuais fraudes às políticas 
de inclusão da Universidade, inclusive invalidando matrículas de alunos que 
não façam jus às ações afirmativas de que se beneficiaram para ingresso na 
USP, entre outras atribuições definidas no art. 9 do Regimento Do Conselho 
De Inclusão E Pertencimento (RESOLUÇÃO Nº 8231, DE 05 DE MAIO DE 2022)

São membros do Conselho de Inclusão e Pertencimento o(a) Pró-Reitor(a) 
de Inclusão e Pertencimento, como seu (sua) Presidente; o(a) Pró-Reitor(a) 
Adjunto(a) de Inclusão e Pertencimento; o(a) Presidente da Comissão de In-
clusão e Pertencimento de cada Unidade; um representante de cada Museu e 
Instituto Especializado indicado pelo respectivo Conselho Deliberativo entre 
docentes do Museu e docentes do Instituto Especializado.

5.2 Órgãos Administrativos

5.2.1 A Reitoria

5.2.1.1 Gabinete do Reitor

O Gabinete do Reitor (GR) tem por finalidade prestar, ao Reitor, assistência 
técnico-administrativa e assessoria de relações públicas.

O GR conta com um chefe de gabinete, oficiais, assessores técnicos e auxilia-
res, bem como servidores colocados à sua disposição.

Estão subordinados ao Gabinete do Reitor assessorias específicas, das quais 
destacamos:

• Escritório de Desenvolvimento de Parcerias da USP;

• Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico;

• Programa Alumni.

Contato
Rua da Reitoria, 374 - 5º Andar - Ala Norte 
Cidade Universitária - Butantã 
05508-220 - São Paulo - SP 

5.2.1.2 Pró-Reitoria de Graduação

A Graduação na Universidade de São Paulo, como parte do Ensino Superior, 
tem por finalidade formar Bacharéis e Licenciados em diferentes áreas do co-
nhecimento, aptos a atuar profissionalmente com qualidade, competência e 
responsabilidade social em prol do desenvolvimento da sociedade no âmbito 
nacional e internacional.

A Pró-Reitoria de Graduação (PRG) é um órgão central da Universidade de 
São Paulo responsável pela idealização, planejamento, acompanhamento 
e avaliação relacionadas aos cursos de graduação, garantindo-lhes a con-
temporaneidade e a excelência das formações dos estudantes, os quais 

https://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-8231-de-5-de-maio-de-2022
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são a maior representação da importância da Universidade de São Paulo 
para a sociedade.

Cabe à PRG implementar e zelar pelo cumprimento das diretrizes do ensi-
no de graduação estabelecidas pelos Conselhos Centrais que impactarão os 
diferentes cursos da Universidade de São Paulo, incluindo as formas de in-
gresso na Universidade. Além disto, estabelece contato com a comunidade 
interna (todos os docentes e estudantes de graduação) e externa à univer-
sidade pela divulgação de programas, editais, prazos, cronogramas, formas 
de ingresso na Universidade, atividades realizadas pelos seus escritórios e 
qualquer outra informação no âmbito do ensino de graduação. Por meio de 
plataforma institucional faz a gestão de todos os currículos dos cursos, pro-
cessos de matrícula e histórico escolar dos estudantes de graduação.

A PRG é responsável pela Organização do Congresso de Graduação da USP 
que tem como público-alvo docentes, estudantes da USP, de escolas públicas 
de ensino básico e outras universidades estaduais.

Contato 
Rua da Reitoria, 374 – 2º andar – Cidade Universitária - Butantã
CEP: 05508-220 São Paulo - SP 
Tel.: +55 11 2648-0037 
E-mail: prg@usp.br 
Fale conosco: http://www.prg.usp.br/fale-conosco
Site: http://www.prg.usp.br

5.2.1.3 Pró-Reitoria de Pós-Graduação

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) da Universidade de São Paulo pro-
move e gerencia o ensino de Pós-Graduação da USP. Seu objetivo principal 
é fomentar a formação de recursos humanos altamente qualificados, líderes 
nas suas áreas de competências, comprometidos com a ética em ciência e 
a promoção do bem-estar social, promovendo a pesquisa de qualidade e de 
forte impacto local, regional e internacional.

A Pós-Graduação Stricto Sensu na Universidade de São Paulo foi formalmente 
implantada em 1969 com o estabelecimento de normas para organização, 
funcionamento e credenciamento de cursos de mestrado e doutorado. Desde 

5.2.1.4 Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação

 A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) é um órgão central da Universi-
dade de São Paulo que tem como objetivos fomentar a pesquisa e a inovação, 
em especial de caráter interdisciplinar,  e gerir programas e políticas relaciona-
dos.   
Desde sua fundação em 1934, a USP desempenha papel fundamental no 
avanço da pesquisa no país, graças aos trabalhos realizados por seus alunos, 
docentes e pesquisadores. Atualmente, é responsável por 18% de toda a 
produção científica no Brasil e conta com mais de 1.600 grupos de pesquisa 
certificados pelo CNPq. A Universidade se orienta pela busca da excelência, 
o que lhe rende um alto padrão em escala mundial, tanto no ensino quanto 
na pesquisa.

Contato 
Rua da Reitoria, 374 – 3º andar – Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-220 São Paulo - SP 
Tel.: +55 11 3091-3548 
E-mail: prpi@usp.br 
Site: http://prpi.usp.br

sua implantação, a Pós-Graduação da USP vem crescendo com qualidade, 
sendo a principal responsável pela formação de mestres e doutores em Ciên-
cia e Tecnologia no Brasil e na América Latina. 

Contato 
Rua da Reitoria, 374 – 4º andar – Cidade Universitária 
CEP: 05508-220 São Paulo - SP 
Tel.: +55 11 3091-2087 
E-mail: contato-prpg@usp.br 
Site: http://www.prg.usp.br/fale-conosco

mailto:prg@usp.br
http://www.prg.usp.br/fale-conosco/
http://www.prg.usp.br
http://prpi@usp.br
http://prpi.usp.br
http://contato-prpg@usp.br
http://www.prg.usp.br/fale-conosco
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5.2.1.4.1 Agência USP de Inovação

A Agência USP de Inovação é o núcleo de inovação tecnológica da Universida-
de de São Paulo e atende a toda a comunidade interna e externa nos temas 
relacionados à inovação, propriedade intelectual, transferência de tecnologia 
e empreendedorismo.

Reunimos as informações relacionadas ao fomento das atividades sob a nos-
sa responsabilidade no Portal HUB USP Inovação (https://hubusp.inovacao.
usp.br) a fim de aproximarmos a USP dos demais atores do ecossistema de 
inovação nacional.

De forma específica atuamos em:

Propriedade Intelectual:

Orientação aos pesquisadores sobre o que/como os resultados das pesquisas 
realizadas na USP ou em parceira podem ser protegidos;

Análise das submissões via Portal de Comunicação da Criação; 

Elaboração de documentos técnicos e legais para solicitação de patentes, 
marcas e registro de softwares: entrevistas técnicas, busca de anteriorida-
des, redação do pedido de patente;

Submissão e gestão dos pedidos e patentes concedidas junto às autoridades 
patentárias no Brasil e Exterior;

Apoio aos incubados em assuntos relacionados a PI;
Orientação ao Inventor Independente.

Transferência de Tecnologia:

Orientação às comunidades interna e externa sobre procedimentos para a 
transferência de tecnologia;

Suporte na negociação de contratos e convênios de P&D&I;

Licenciamento de patentes e negociação de royalties;

Conexão USP: canal para oferta de oportunidade de projetos de P&D&I e bus-
ca por pesquisadores que possam responder a demandas de empresas;

Estruturação de grupos de pesquisadores para solucionar desafios tecnológi-
cos das empresas;

Suporte para apresentação de tecnologias visando licenciamentos e convênios;

Divulgação Patentes: Vitrine e flyers;

Programa de Parcerias Tecnológicas (Caixalab);

Mapeamento das competências dos docentes e servidores da USP.

Empreendedorismo:

Elaboração e acompanhamento dos convênios com Incubadoras de empre-
sas de base tecnológica e social e com Parque Tecnológico;

Colaboração em disciplinas da PRG sobre empreendedorismo;

Levantamento e certificação das Empresas com DNA USP;

Programas de apoio ao empreendedorismo (InovaGrad, Hacktruck, Mover);

Incentivo ao empreendedorismo: Bolsa Empreendedorismo, Edital Startup USP.

Comunicação e Eventos:

Organização e realização de palestras, workshops, aulas sobre os temas de 
propriedade intelectual, transferência de tecnologia e empreendedorismo; 

Gestão de espaços de eventos e de coworking;

Elaboração de publicações e gestão de canais digitais voltados à divulgação 
de iniciativas e temas de inovação e empreendedorismo;

Promoção e participação em eventos nacionais e internacionais.

Contato 
Avenida Torres de Oliveira, 76 - Jaguaré 
CEP 05347-902 São Paulo - SP 
Tel.: +55 11 3091-4495 
E-mail: auspin@usp.br 
Site: http://www.inovacao.usp.br/falecom/

https://hubusp.inovacao.usp.br/
https://hubusp.inovacao.usp.br/
https://www.inovacao.usp.br/
mailto:auspin@usp.br
http://www.inovacao.usp.br/falecom/
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5.2.1.4.2 InovaUSP

O InovaUSP, órgão executivo de apoio à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação 
da USP, articula iniciativas de inovação e empreendedorismo para dinamizar 
a interação entre a USP e a sociedade. Deve implementar as ações consi-
deradas estratégicas pela USP. O Inova USP atua na inovação através da 
mobilização dos saberes de diferentes áreas. Opera através de laboratórios, 
iniciativas, institutos e centros, como descrito abaixo. 

PATEO

O Pateo abriga a Fábrica do Futuro 4.0. A Fábrica do Futuro é um ambiente 
de manufatura próximo do real para pesquisa, ensino e demonstração de 
conceitos e tecnologias de Indústria 4.0. O laboratório viabiliza o desenvolvi-
mento de provas de conceito, a capacitação profissional e a disseminação de 
novas tecnologias. 

Centro de Inteligência Artificial 

Com o apoio da Fapesp e da IBM foi criado o Centro de Inteligência Artificial 
(Center for Artificial Intelligence – C4AI), com a missão de produzir pesquisa 
avançada em Inteligência Artificial no Brasil, disseminando e debatendo os 
principais resultados, treinando estudantes e profissionais, e transferindo a 
tecnologia para a sociedade. 

SPPU 

A Plataforma Científica Pasteur-USP (SPPU, na sigla em inglês) é fruto de um 
acordo tripartite entre a USP, o Instituto Pasteur e a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), firmado em junho de 2015. A plataforma é composta de 17 labo-
ratórios, sendo 4 deles de nível 3 de biossegurança (NB3), construídos de 
acordo com os melhores padrões mundiais. A SPPU se engajou integralmente 
no enfrentamento da pandemia da COVID-19. Além de pesquisas diversas 
sobre o Sars Cov-2, a SPPU tem atuado de forma marcante na Rede USP de 
Diagnóstico da COVID por meio de realização de testes moleculares (PCR) e 
sorológicos. Foram realizados milhares de testes para atendimento de de-
mandas da USP, com destaque para o Hospital Universitário, Guarda Univer-

sitária, CRUSP e operários que trabalham na restauração do Museu Paulista. 
No seu primeiro ano de operação, a SPPU já contabiliza cerca de 30 artigos 
científicos publicados e diversos destaques divulgados pela mídia no Brasil e 
no mundo. Os pesquisadores que atuam na SPPU compartilham expertises, 
infraestrutura e equipamentos de ponta, buscando fortalecer o desenvolvi-
mento de iniciativas conjuntas com vistas à descoberta de novos produtos e 
processos, bem como a transferência e aplicação de inovações para outros 
setores da sociedade. A SPPU oferece também treinamento para manuseio 
dos equipamentos e capacitação em biossegurança. 

IRIS 

O IRIS (Interdisciplinary Research for Innovative Solution) é dedicado a com-
binar o conhecimento de várias disciplinas para gerar soluções inovadoras 
competitivas, com bom potencial de impacto na sociedade e sua economia. 
Uma possível porta de entrada de empresas ao ecossistema de inovação da 
USP. Iniciou suas atividades abrigando um projeto de coworking em conjunto 
com a ArcelorMittal e desenvolvendo jornadas de ideação com diversos par-
ceiros. Desenvolveu o Método IRIS de Inovação Ágil, baseado em jornadas de 
ideação (presenciais e on-line), aplicado em diversos projetos com empresas 
e organizações destacando-se: 

• Petrobras – Segurança em dutos – Setembro 2019 

• Braskem – Economia circular e ciclo de vida dos plásticos – Novembro 2019 

• IEA - Arborização urbana – Janeiro 2021 

• Hubic – Inovação e construção digital – Maio 2021 

• CICS – Aliança de construção modular P&G – Novembro 2021 

• MRV Novembro 2021 

• DOW Set 2021 

• BRK Setembro 2021 

• Comgás Janeiro 2022 

• Combio Abril 2022 
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COSMOS 

Cosmos é o centro de formação de empreendedores e de empreendimentos 
do InovaUSP e tem como visão fortalecer o ecossistema empreendedor pau-
lista. O Cosmos atua para fortalecer a posição central da USP na formação de 
empreendedores e de empreendimentos, estimulando seu contato com a ino-
vação ao longo do curso, valorizando a formação de times multidisciplinares 
e contribuindo com os recursos necessários para que protótipos e produtos 
mínimo-viáveis sejam transformados em inovações de sucesso no mercado. 

O coworking do Cosmos é um espaço compartilhado entre futuros empreen-
dedores. O Cosmos também tem como objetivo fortalecer os grupos de estí-
mulo ao empreendedorismo que atuam na USP. 

O Cosmos realiza programas para desenvolvimento de equipes de startups 
com foco na transformação de protótipos em inovações de sucesso. Destaca-
se o programa de pré-aceleração Ocean Novos Negócios - iniciativa pioneira 
entre Samsung, Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Unicamp e USP -, 
com foco na capacitação em tecnologia e empreendedorismo e direcionado 
para equipes já estabelecidas, que desenvolvem projetos inovadores para 
dispositivos móveis. 

NIDUS 

NIDUS é um núcleo formador de empresas e empreendedores e oferece um 
programa de residência em inovação com foco na formação de pessoal qua-
lificado em empreendedorismo. A Residência em Inovação oferece cursos, 
mentoria e acesso a laboratórios e recursos USP. 

A Universidade dispõe de uma série de ações e programas que estimulam o 
empreendedorismo no ambiente universitário, como parques tecnológicos, 
aceleradoras e incubadoras. A seleção de projetos destes ambientes, entre-
tanto, exige um certo grau de maturidade do produto ou serviço, o que, mui-
tas vezes, não permite o enquadramento do portador da ideia em sistemas 
estabelecidos de modelagem de negócio. Falta um trabalho prévio que pode 
ser desenvolvido numa Residência em Inovação.

O NIDUS visa atuar nesse hiato, estimulando a criação de serviços, produtos 
e negócios inovadores, capacitando profissionais e abrigando suas ideias em 
um hostel de projetos, aliando formação técnica e visão empreendedora, por 
meio de um programa de Residência em Inovação. 

No momento encontra-se aberto o primeiro edital da Residência em Inovação 
visando a seleção de 30 pessoas com interesse em empreendedorismo ou em 
fase de concepção de modelo de negócios de cunho tecnológico e/ou social.

5.2.1.5 Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária

A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU) é o órgão que de-
senvolve as políticas culturais e de extensão da Universidade de São Paulo, 
funcionando como um canal aberto de diálogo da USP com a sociedade.

Em uma universidade pública, este papel é de grande importância pois re-
presenta justamente o elo entre a instituição e a sociedade que a mantém. 
Se por um lado é essencial que a universidade leve até a comunidade seus 
conhecimentos e preste serviços, por outro é igualmente importante criar 
pontes em que se permita também à sociedade se fazer ouvida pela univer-
sidade e levar até ela sua realidade, suas demandas e seu conhecimento.

A PRCEU tem ampla atuação, trabalhando na gestão de cursos, programas de 
fomento às iniciativas acadêmicas em cultura e extensão e no apoio às ações 
da comunidade universitária junto à sociedade.

As formas de atuação são variadas: parte das ações ocorre no âmbito de 
diversos centros de cultura, em diferentes localidades, e que desenvolvem 
atividades com foco nas artes cênicas, no cinema, na música, nas artes 
plásticas, na preservação cultural e patrimonial, na literatura e na difusão 
científica.

Outras ações são desenvolvidas no âmbito de programas institucionais que 
possuem focos de extensão e relacionamento direto com a comunidade in-
terna e externa à USP. Os temas trabalhados pela equipe da PRCEU nesses 
programas abarcam assuntos como inclusão, acessibilidade, diversidade, 
empreendedorismo, economia solidária, escolha de carreiras, ingresso na 
USP, estímulo à revelação de talentos, terceira idade, relacionamento com a 
comunidade e com menores em situação vulnerável, atualização de profes-
sores e a abertura e apresentação dos campi da USP para o público.

Por fim, a PRCEU tem papel no gerenciamento dos cursos de extensão ofere-
cidos à comunidade em diversas modalidades, desde os cursos mais curtos 
de difusão, até as residências multiprofissionais e especializações.
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Contato 
Rua da Reitoria, 374 – 3º andar – Cidade Universitária 
CEP: 05508-220 São Paulo - SP – Brasil
 Tel.: +55 11 3091-3469 (Assistência Técnica do Gabinete) 
+55 11 3091-3240 (Secretaria do Gabinete) 
E-mail: prceu@usp.br 
Site: cultura.usp.br | extensao.usp.br  

5.2.1.6 Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento

A Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento (PRIP) tem por função propor, 
coordenar, centralizar e apoiar políticas transversais na universidade para os 
alunos (as), docentes e servidores (as) que se refiram a políticas inclusivas e 
de permanência, pautadas sob a ótica da equidade e da interseccionalidade. 
Tais políticas incluem em seu escopo a saúde integral, com especial atenção à 
saúde mental, questões socioeconômicas, étnico-raciais, culturais e de gêne-
ro, assim como de acessibilidade para pessoas com deficiências, garantindo 
a consolidação do pertencimento, respeitadas as suas singularidades. Deve 
se traduzir em programas e ações capazes de viabilizar simultaneamente a 
participação coletiva, a pluralidade de saberes, como a produção de temas e 
recortes de conhecimento, garantindo efetivas trocas e permeabilidades com 
a sociedade.

Para tanto, a PRIP será estruturada em cinco áreas que, necessariamente, 
trabalharão de forma articulada. São elas:

• Vida no campus; 

• Mulheres, Relações Étnico-Raciais e Diversidades; 

• Saúde Mental e Bem-Estar Social;

• Direitos Humanos e Políticas de Reparação, Memória e Justiça;

• Formação e Vida Profissional.

A Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento (PRIP) é a quinta Pró-Reitoria 
da Universidade de São Paulo, criada em 5 de maio de 2022. Reitoria, 

Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, juntamente com as outras qua-
tro pró-reitorias da Universidade (Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa 
e Inovação e Cultura e Extensão), são os órgãos centrais executivos da 
Universidade de São Paulo.

Contato
Rua da Reitoria, 374 - 5º Andar - Ala Norte – Cidade Universitária - Butantã 
05508-220 - São Paulo - SPl
Tel.: +55  11 3091-0133
E-mail: prip@usp.br 
Site: prip.usp.br

5.2.1.7 Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e 

Internacional (AUCANI)

A Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI) 
tem como objetivo estabelecer estratégias de relacionamento entre a USP, 
instituições universitárias, órgãos públicos e a sociedade, para suporte à 
cooperação acadêmica em matéria de ensino, pesquisa, cultura e extensão 
universitária, nos âmbitos nacional e internacional.

Em termos gerais, a AUCANI encaminha projetos de cooperação nacional 
e internacional propostos pela Reitoria ou decorrentes da própria AUCANI, 
atendendo a interesses gerais da universidade nas áreas de ensino, pesquisa 
e extensão.

Desenvolve e apoia programas de ensino, pesquisa e extensão, assistindo 
a comunidade em visita às instituições nacionais e internacionais, além de 
representantes destas instituições.

São áreas da Agência:

I – Área de Relações Acadêmicas Internacionais

Responsável pela organização e operacionalização das seguintes atividades: 
celebração de convênios acadêmicos, participação em redes e programas 
estratégicos de cooperação.

http://prceu@usp.br
https://prceu.usp.br/
https://prceu.usp.br/
http://prip@usp.br
https://prip.usp.br/
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II – Área de Relações Acadêmicas Nacionais

Responsável pelas atividades: AUCANI Idiomas (cursos de línguas oferecidos 
nos campi da capital e do interior), Comunicação, TI (divulgação das ativida-
des e oportunidades oferecidas pela agência para toda comunidade universi-
tária), Escritório de Recepção Acadêmica (atendimento aos visitantes estran-
geiros e aos estudantes e pesquisadores do exterior) e Centro Intercultural 
Internacional da USP (CII).

III – Área de Mobilidade Acadêmica

Responsável por coordenar e organizar as atividades de intercâmbio e 
mobilidade nacional e internacional dos estudantes da universidade e 
para a universidade.

Contato 
Avenida Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 310 - CDI - Bloco B – Cidade Universitária 
- Butantã 
CEP: 05508-020 São Paulo - SP 
Tel.: +55 11 3091-3529 
E-mail: international.info@usp.br 
Site: www.usp.br/internationaloffice

5.2.1.8 Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais (ABCD-USP)

A Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais da Universidade de São Paulo 
(ABCD-USP) coordena as  48 bibliotecas vinculadas às Unidades de Ensi-
no, Pesquisa, Extensão e Órgãos da Administração. É responsável pela im-
plementação de políticas unificadas de manutenção, ampliação e gestão 
dos acervos e da informação, da produção intelectual e das bibliotecas. 
Tem como premissa estimular o desenvolvimento de atividades alinhadas 
à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e seus 17 Obje-
tivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), com destaque ao movimen-
to do acesso aberto, colaborando e apoiando a construção de coleções e 
repositórios dirigidos tanto à comunidade acadêmica quanto à sociedade 
em geral.

A ABCD disponibiliza abertamente a sociedade acesso aos seguintes Por-
tais e Bibliotecas Digitais:

• Portal de Busca Integrada proporciona que o cidadão faça buscas sobre 
o acervo físico e digital da USP;

• Catálogo Dedalus proporciona que o cidadão faça buscas sobre o acervo 
físico da USP;

• Repositório da Produção USP proporciona que o cidadão faça buscas e 
conheça a produção acadêmica, científica e cultural da USP;

• Biblioteca Digital de Teses e Dissertações USP proporciona que o cidadão 
faça buscas sobre as dissertações e teses defendidas na Universidade;

• Biblioteca Digital de Trabalhos Acadêmicos USP proporciona que o cidadão 
faça buscas sobre trabalhos acadêmicos (excetuando-se dissertações e 
teses) defendidos/apresentados na Universidade;

• Portal de Revistas USP proporciona que o cidadão faça buscas sobre as 
revistas oficialmente editadas na USP;

• Portal de Livros Abertos da USP proporciona que o cidadão faça buscas 
sobre os livros eletrônicos com autores vinculados à USP;

• Biblioteca de Obras Raras, Especiais e Documentos Históricos proporciona 
que o cidadão faça buscas sobre obras raras e diversos documentos his-
tóricos digitalizados na Universidade, sempre que legalmente permitido;

• Escritório de Comunicação Acadêmica - Acesso Aberto proporciona infor-
mações sobre comunicação acadêmica, acesso aberto e como apoiar os 
pesquisadores em suas publicações.  

Contato
Rua da Praça do Relógio, 109 - Bloco L – Térreo – Cidade Universitária 
- Butantã
CEP: 05508-900  São Paulo - SP
Tel.: +55 11 3091-4195 
E-mail: atendimento@abcd.usp.br 
Site: https://www.abcd.usp.br/

http://international.info@usp.br
https://internationaloffice.usp.br/
https://www.buscaintegrada.usp.br/primo_library/libweb/action/search.do
https://dedalus.usp.br/F/MUTP3JKA6XXJXXCQN4UPAQ5BCBKE5DBA1UV8XJN4PKKJ4PASY2-67282?RN=334137979&pds_handle=GUEST
https://repositorio.usp.br/
https://www.teses.usp.br/
https://bdta.abcd.usp.br/
https://www.revistas.usp.br/wp/
https://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP
https://obrasraras.usp.br/
https://www.abcd.usp.br/bibliotecas/digitais-sistemicas/escritorio-de-comunicacao-academica-acesso-aberto-usp/
http://atendimento@abcd.usp.br
https://www.abcd.usp.br/
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5.2.1.9 Secretaria Geral

A Secretaria Geral tem por principais competências organizar, assessorar e 
coordenar administrativamente as sessões do Conselho Universitário - órgão 
máximo da Universidade -, e das comissões permanentes (CAA – Comissão 
de Atividades Acadêmicas, CLR – Comissão de Legislação e Recursos, e COP 
– Comissão de Orçamento e Patrimônio). Adicionalmente, cumpre as determi-
nações do Reitor e apoia e assessora os(as) pró-reitores(as) nas reuniões dos 
Conselhos Centrais, além de certificar e emitir os diplomas da USP, registrar 
diplomas de instituições privadas e revalidar os diplomas estrangeiros. 

No site, é possível encontrar os contatos dos responsáveis por cada serviço, 
relação dos membros e datas das reuniões do Conselho Universitário (Co) e 
das Comissões Permanentes, bem como as atas aprovadas nos referidos co-
legiados. Há também um histórico institucional, com listagem dos Reitores, 
Vice-Reitores, além dos contemplados com os diferentes títulos concedidos 
pela Universidade. Além disso, o site disponibiliza informações pertinentes 
ao registro e revalidação de diplomas, bem como às eleições que envolvem 
diferentes categorias da Universidade.

A Secretaria Geral possui a seguinte organização administrativa:

Divisão de Assistência aos Colegiados

• Serviços Gerais e Expediente: consulta diária ao Diário Oficial do Estado, 
buscando informações e legislações de interesse da Secretaria; agendamen-
to de salas para reuniões do Co, Conselhos Centrais e Comissões Permanen-
tes, providenciando o serviço de copa quando necessário; entrada e saída de 
processos; emissão de memorandos, circulares e ofícios; etc.

• Serviço de Apoio ao Conselho Universitário e Comissões Perma-
nentes: assessorar as reuniões e os Conselheiros do Conselho Universitário, 
Comissões Permanentes e Conselho Consultivo, preparando pautas e atas; 
realizar o processo eleitoral de diversas representações e o apoio administra-
tivo à Controladoria Geral.

Divisão de Registros Acadêmicos

• Serviço de Registro de Diplomas: registrar, emitir e distribuir diplomas de 
Graduação e Pós-Graduação de ex-alunos da Universidade de São Paulo, bem 

como registrar diplomas de Graduação e de Pós-Graduação das Instituições 
de Ensino Superior Privadas, por delegação de competência do MEC.

• Serviço de Revalidação de Diplomas e Legislação: receber, conferir, dar an-
damento e suporte aos processos de Revalidação de Diplomas de Graduação 
e processos de Reconhecimento de Diplomas de Pós-graduação do exterior, 
bem como manter a Divisão atualizada da Legislação do Ensino Superior na 
esfera federal e estadual.

Controladoria

Apoia a controladoria, que por sua vez informa ao Co sobre o controle de ges-
tão e de sustentabilidade da universidade, auxiliando-o na tomada de decisão. 
Ela também permitir o acesso de todos os cidadãos a dados e indicadores fun-
damentais à sustentabilidade econômico-financeira da USP, subsidiando a par-
ticipação ativa e horizontal da sociedade civil na condução da universidade.

Comissão de Ética

Apoio aos trabalhos da Comissão de Ética, organização de reuniões, análise 
e tramitação de processos, suporte e assessoria aos membros.

Contato
Rua da Reitoria, 374 – 4º andar – Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-220 - São Paulo/SP
Tel.: +55 11 3091-3414 
E-mail: sg@usp.br 
Site: http://www.usp.br/secretaria

5.2.1.10 Procuradoria Geral

A Procuradoria Geral foi criada com o intuito de proporcionar suporte jurídico 
necessário à tomada de decisão da Universidade de São Paulo. Presta as-
sistência ao Reitor, Vice- Reitor, Pró-Reitores, Conselho Universitário e suas 
comissões, Conselhos Centrais, órgãos que compõem a Reitoria, bem como, 
por intermédio do Reitor, às Unidades. Dividida em Procuradorias de atua-
ção específica, conta ainda com escritórios regionais nos diferentes Campi 

http://www.usp.br/secretaria/
http://sg@usp.br
http://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-7111-de-04-de-setembro-de-2015
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da USP. Possui Seções e Serviços administrativos, valendo-se para tanto, de 
estrutura administrativa própria. Congrega cerca de cem (corpo jurídico e 
administrativo) subordinados à Procuradoria Geral.

Contato
Rua da Reitoria, 374, 2º andar - Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-220 São Paulo – SP
Tel.: +55 11 3091-4259 | +55 11 3091-2460
Site: http://www.pgusp.usp.br/

5.2.1.11 Coordenadoria de Administração Geral

A Coordenadoria de Administração Geral (CODAGE) foi constituída inicial-
mente pela Resolução 248 de 24 de agosto de 1973.

Seu regimento atual foi aprovado por meio da Resolução 7.111 de 04 de 
setembro de 2015.

São competências da CODAGE:

I – elaborar estudos e zelar pela eficiência da orientação e controle da 
administração geral da Universidade;

II - coordenar e articular suas atividades com a de outros órgãos da USP, pro-
movendo integração, padronização e difusão de boas práticas de gestão, na 
qualidade de órgão central regulador e fiscalizador da administração.

Atribuições da CODAGE:

Assessorar o Gabinete do Reitor, a Comissão de Orçamento e Patrimô-
nio (COP), a Comissão de Legislação e Recursos (CLR) e o Conselho 
Universitário (CO);

Responder pela Universidade no CRUESP;

Presidir a CCRH (Comissão Central de Recursos Humanos);

Representar a Universidade junto aos órgãos externos nacionais.

Contato
Rua da Reitoria, 374, 1º andar - Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-220 São Paulo – SP
Tel.: +55 11 3091-3010 | +55 11 3091-3389
Email: codage@usp.br
Site: http://www.usp.br/codage/

Sua estrututra organizacional está definida em:

Departamento de Convênios

O Departamento de Convênios (DCONV) da Universidade de São Paulo 
está vinculado à Coordenação de Administração Geral da USP (CODA-
GE) e tem por objetivo apoiar a política de convênios da USP e propor os 
meios para a celebração dos convênios e ajustes de coope ração entre a 
Universidade de São Paulo e outras entidades públicas e privadas e Fun-
dações de Apoio com a finalidade de realizar atividades acadêmicas de 
ensino, pesquisa, cultura e extensão. Além dessas atribuições, o DCONV 
auxilia na gestão dos dados de convênios da USP e presta assessoria pro-
cedimental, financeira e jurídica aos setores de convênios das Unidades. 
Nesse sentido, a atividade meio realizada pelo DCONV tem caráter funda-
mentalmente interno, de apoio à gestão e facilitação para a propositura 
dos convênios.

Contato
Rua da Reitoria, n° 374 – 1º andar (Ala Norte)   - Cidade Universitária - Butantã
CEP: 05508-220 -  São Paulo - SP
Tel.: +55 11 3091-2361 | +55 11 3091-3072
Email: dconv@usp.br
Site: www.usp.br/dconv

Departamento de Recursos Humanos

O Departamento de Recursos Humanos (DRH) da Universidade de São 
Paulo é um órgão administrativo ligado à Coordenadoria de Adminis-
tração Geral (CODAGE) e tem por finalidade gerenciar o quadro de pes-

http://www.pgusp.usp.br/
http://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-7111-de-04-de-setembro-de-2015
http://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-7111-de-04-de-setembro-de-2015
http://codage@usp.br
http://www.usp.br/codage/ 
http://dconv@usp.br
http://www.usp.br/dconv
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soal (docentes e servidores técnico administrativos) da Universidade. 
Dentre as suas atividades estão: a contratação de novos servidores, 
a gestão dos benefícios e dos contratos de trabalho, a progressão na 
carreira, o acompanhamento e e divulgação da legislação pertinente, 
aprimoramento profissional, entre outros vários aspectos que transi-
tam no contexto dos recursos humanos da Universidade. Em essência, 
o DRH zela para que a Universidade tenha profissionais bem prepara-
dos tecnicamente, preo cupados em evoluir para bem executar suas 
funções e motivados para a prestação de serviços que atendam às 
metas da Universidade de São Paulo.

Contato
Rua da Praça do Relógio, 109, Bloco L, 1º Andar, Sala 109 - Cidade Uni-
versitária - Butantã
CEP: 05508-050 São Paulo – SP
Tel.: +55 11 3091-3460 | +55 11 3091-3436
Email: drh@usp.br
Site: www.usp.br/drh

Departamento de Finanças

O Departamento de Finanças (DF) da Universidade de São Paulo tem por 
atribuição o estabelecimento das diretrizes de organização e controle 
das atividades orçamentárias, financeiras e patrimoniais da Universi-
dade. Dentre suas atividades estão o controle dos recursos financeiros 
depositados em instituição bancária, a escrituração contábil e a elabo-
ração de relatórios e demonstrações financeiras, o acompanhamento da 
execução orçamentária, entre ou- tras. Promove, ainda, a interação en-
tre a Universidade e demais órgãos nos assuntos de sua competência, 
especialmente a Contadoria Geral do Estado e o Tribunal de Contas do 
Estado. Em suma, o DF atua para que a Universidade tenha uma gestão 
orçamentária, fi- nanceira e patrimonial baseada nas melhores práticas 
e que atenda plenamente a missão da Universidade de São Paulo.

Contato
Rua da Reitoria, 374, 1º andar - Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-220 São Paulo-SP
Telefone: +55 11 3091-3114
Email: df@usp.br
Site: www.usp.br/df

Departamento de Administração

Compete ao Departamento de Administração (DA) da Universidade de 
São Paulo está vinculado à Coordenação de Administração Geral da USP 
(CODAGE). Compete ao Departamento de Administração da Reitoria pro-
por diretrizes e normas, bem como coordenar, orientar e controlar as 
atividades e sistemas inerentes a compras e licitações, contratos, im-
portação e exportação, documentação administrativa e serviços. Como 
serviços entende-se controle de patrimônio, transportes e almoxarifado e 
manutenção básica dos edifícios vinculados a reitoria da USP. Em suma, o 
DA atende as demandas da Reitoria e órgãos vinculados a Administração 
Central nos serviços sob sua responsabilidade. Também faz a contratação 
centralizada de bens e serviços comuns, objetivando a redução dos cus-
tos dos serviços administrativos e economia de escala.

Contato
Rua da Reitoria, 374, 1º andar - Cidade Universitária - Butantã
CEP: 05508-220 São Paulo-SP
Tel.: +55 11 3091-3494
Email: da@usp.br
Site: www.usp.br/da/

http://drh@usp.br
https://drh.usp.br
http://df@usp.br
https://sites.usp.br/df
http://da@usp.br
http://www.usp.br/da/
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5.2.1.12 Superintendência de Saúde

A Superintendência de Saúde é responsável pelo planejamento e gestão de 
políticas de saúde em todos os campi da Universidade de São Paulo em atua-
ção conjunta com outras unidades de atenção à saúde como os Centros de 
Saúde-Escolas, o Hospital Universitário e os hospitais afiliados à Universida-
de, os Hospitais da Clínicas em São Paulo, Ribeirão Preto e Bauru. Administra 
as sete unidades básicas de saúde à comunidade USP, duas na Capital (Bu-
tantã e EACH) assim como em Piracicaba, Pirassununga, São Carlos, Ribeirão 
Preto e Bauru onde há assistência médica e atendimento odontológico.

Uma das funções da Superintendência de Saúde é a Vigilância Epidemioló-
gica das doenças e agravos à saúde com atuação na questão da vacinação, 
absenteísmo por doença, afastamento prolongados e, identificando causas 
de óbitos na comunidade universitária. A Superintendência promove ações 
que visem a redução do avanço dessas doenças, como a detecção de risco 
cardiovascular, com programa para redução do tabagismo e para obesidade, 
bem como a difusão do conhecimento com foco em prevenção. 

É composta pelo Departamento de Assistência à Saúde (DPAS), responsável 
pela assistência médica e odontológica prestada a docentes, servidores, alu-
nos, e dependentes, nas unidades dos campi, Divisão de Saúde Ocupacional 
(SESMT), responsável por promover a melhoria das condições de trabalho 
controlando os riscos ambientais e atestando a segurança através da Seção 
de Engenharia do Trabalho, bem como da saúde ocupacional dos servidores 
através da Seção de Medicina do Trabalho. Recentemente, foi criado o Setor 
de Vigilância Epidemiológica. 

Contato 
Rua da Praça do Relógio, 109, 6º andar, sala 606 - Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-900 - São Paulo - SP 
Tel.: +55 11 3091-3458 
E-mail: sau@usp.br
Site: https://sau.usp.br/ 

5.2.1.13 Superintendência de Comunicação Social

A Superintendência de Comunicação Social (SCS) é responsável pela comu-
nicação da USP com a sociedade e, para isso, utiliza-se de veículos como Jor-
nal da USP, Rádio USP e Revista USP e de perfis oficiais da Universidade nas 
principais redes sociais. Trabalha em parceria com a Assessoria de Imprensa 
da Reitoria e com as áreas de comunicação das Unidades da USP.

Serviços oferecidos pela Superintendência de Comunicação Social:

Jornal da USP

Veículo de comunicação totalmente on-line, atualizado de segunda a sexta. 
Traz reportagens, artigos e outros textos informativos que abordam as pes-
quisas científicas da USP, as ações da Universidade tanto para a comunidade 
interna quanto para o público externo e os acontecimentos culturais da USP 
e analisa assuntos de interesse geral da sociedade com os especialistas da 
Universidade.

Site: https://jornal.usp.br/

Envio de pautas: https://jornal.usp.br/envie-uma-pauta/
Fale com a redação: https://jornal.usp.br/fale-conosco/
Receba as notícias do Jornal no celular: https://jornal.usp.br/especiais/
os-destaques-do-jornal-da-usp-direto-no-seu-celular/
Receba as notícias do Jornal no e-mail:
https://jornal.usp.br/newsletter-jornal-da-usp/

Rádio USP

A Rádio USP está presente no FM – em São Paulo (93,7 MHz) e Ribeirão Preto 
(107,9 MHz) – e pela internet (streaming). Oferece para os ouvintes o melhor 
da música popular brasileira, conteúdo jornalístico e programas de cultura 
geral. Parte deste conteúdo é disponibilizado no site do Jornal da USP e em 
formato de podcast (disponível nos principais agregadores).

Site: https://jornal.usp.br/radio/

http://sau@usp.br
https://sau.usp.br/
https://jornal.usp.br/
https://jornal.usp.br/envie-uma-pauta/ 
https://jornal.usp.br/fale-conosco/
https://jornal.usp.br/especiais/os-destaques-do-jornal-da-usp-direto-no-seu-celular/
https://jornal.usp.br/especiais/os-destaques-do-jornal-da-usp-direto-no-seu-celular/
https://jornal.usp.br/newsletter-jornal-da-usp/
https://jornal.usp.br/radio/
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Streaming: http://jornal.usp.br/radiousp-sp-aovivo.html
Podcasts: https://jornal.usp.br/podcasts/
E-mail: ouvinte@usp.br
Telefone do ouvinte:  +55 11 3091-4425                                                                      
WhatsApp do ouvinte: +55 11 99950-3319

Revista USP

Publicação trimestral de caráter ensaístico e cultural. Multidisciplinar e aber-
ta a todas as tendências, destaca-se pela qualidade de seus colaboradores, 
tanto da USP quanto de outras instituições de pesquisa nacionais e interna-
cionais. Está disponível tanto na versão on-line quanto impressa.

Site: https://jornal.usp.br/revistausp/

Assinatura: http://jornal.usp.br/especial/wp-content/uploads/revistausp_assi-
natura.pdf
Normas para publicação: http://jornal.usp.br/especial/wp-content/uploads/re-
vistausp_normas.pdf
E-mail: revisusp@usp.br 
Tel.: +55 11 3091-4403

Canal USP

Canal oficial da USP no YouTube, oferece desde reportagens, aulas e pales-
tras com professores da USP até concertos das orquestras mantidas pela 
instituição.

Site: https://www.youtube.com/canalusp

Portal da USP

Principal porta de entrada da Universidade de São Paulo na internet, traz in-
formações sobre ensino (cursos de graduação e pós-graduação), pesquisa e 
atividades de cultura e extensão universitárias, além de informações sobre 
estrutura administrativa e organizacional da USP.

E-mail: faleusp@usp.br
Site: www.usp.br 

Incubadora de sites

Serviço oferecido exclusivamente ao público interno da Universidade, ofere-
ce sites informativos, em Wordpress, para Unidades de ensino, departamen-
tos, laboratórios, grupos de pesquisa e outros.

Site: https://sites.usp.br/

Redes sociais oficiais da USP

Facebook USP: https://www.facebook.com/usponline
Facebook Ciência USP: https://www.facebook.com/cienciausp
Instagram USP: http://instagram.com/usp.oficial
Instagram Ciência USP: https://www.instagram.com/cienciausp
Twitter USP: https://twitter.com/usponline
Twitter Ciência USP: https://twitter.com/cienciausp 
Linkedin: https://www.linkedin.com/school/universidade-de-s-o-paulo/

Contato 
Rua Praça do Relógio 109 - Bloco L - 5 andar - Cidade Universitária - Butantã 
CEP 05508-06 São Paulo – SP
Tel.: +55 11 3091-4421 | +55 11 3091-4426 | +55 11 3091-3510 
E-mail: gscs@usp.br 

5.2.1.14 Superintendência de Espaço Físico (SEF)

A SEF - Superintendência do Espaço Físico tem como finalidade organizar e siste-
matizar todas as atividades relacionadas aos espaços físicos dos campi da USP.

Sua maior responsabilidade é a de garantir o uso e a expansão física har-
mônica da Universidade, preservando o patrimônio existente, de modo a pro-
porcionar o melhor suporte para suas atividades fim.

http://jornal.usp.br/radiousp-sp-aovivo.html
https://jornal.usp.br/podcasts/
http://ouvinte@usp.br
https://jornal.usp.br/revistausp/
http://jornal.usp.br/especial/wp-content/uploads/revistausp_assinatura.pdf
http://jornal.usp.br/especial/wp-content/uploads/revistausp_assinatura.pdf
http://jornal.usp.br/especial/wp-content/uploads/revistausp_normas.pdf
http://jornal.usp.br/especial/wp-content/uploads/revistausp_normas.pdf
http://revisusp@usp.br 
https://www.youtube.com/canalusp
http:// faleusp@usp.br
http://www.usp.br
https://sites.usp.br/
https://www.facebook.com/usponline
https://www.facebook.com/cienciausp
http://instagram.com/usp.oficial
https://www.instagram.com/cienciausp
https://twitter.com/usponline
https://www.linkedin.com/school/uspoficial
https://www.linkedin.com/school/uspoficial
http://gscs@usp.br
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São suas competências o planejamento de intervenções físicas nos edifícios 
e territórios dos campi, envolvendo propostas de novas edificações, suas am-
pliações ou reformas de vulto, seguido de seu projeto e construção; a realiza-
ção de estudos e propostas de planos diretores; e o apoio nas intervenções 
em redes e infraestruturas (viárias, hidrossanitária e elétricas) nos campi e 
unidades, em sintonia com os diferentes Órgãos da Universidade.

Contato
Rua da Praça do Relógio, 109 - Bloco K - 2º e 4º Andar - Cidade Universitária
CEP 05508-050 - São Paulo - SP – Brasil
Tel: +55 11 3091-3108
E-mail: sef@usp.br
Site: http://www.sef.usp.br/contato

5.2.1.15 Superintendência de Prevenção e Proteção Universitária

 A Superintendência de Prevenção e Proteção Universitária (SPPU) é respon-
sável pela coleta e análise interpretativa de dados atinentes ao convívio 
social, voltada à defesa da cidadania do público USP e grupos de interesses, 
desenvolve procedimentos práticos na área de prevenção e proteção uni-
versitária, cujos princípios éticos e a transparência das ações, propiciem e 
motivem a participação de todos na consecução da cultura de paz, sempre 
priorizando a preservação da pessoa humana e do patrimônio, respeitando 
a liberdade intelectual quanto à produção científica, garantida no processo 
democrático. Presta serviços 24 horas por dia, sete dias por semana e 365 
dias por ano, tendo como auxílio para este serviço de qualidade, o trei-
namento da Guarda Universitária em segurança, primeiros socorros pelo 
SAMU e brigadas de incêndio, além do aplicativo de segurança. Apoiamos 
as Unidades e os Órgãos dos Campi em projetos de segurança, que incluem 
sistema de câmeras, alarmes e monitoramento.

Contato 
Rua da Biblioteca, nº 109 - Portaria B, Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-050 São Paulo – SP
Tel.: +55 11 3091-3222 | +55 11 3091-4222 
E-mail: dov@usp.br 
Site: http://www.sppu.usp.br

5.2.1.16 Superintendência Jurídica

 A missão da Superintendência Jurídica é assessorar o Reitor na identificação 
de problemas jurídicos institucionais e o encaminhamento de soluções junto ao 
Poder Legislativo e ao Poder Executivo (estadual e municipal) e junto à própria 
USP.
Formas de atuação: 

1. Através da identificação e busca de soluções para problemas que afetam 
a USP.

2. Como segunda instância, para fins de pedidos referentes à Lei de Acesso 
à Informação.

3. Temas sob foco:

• Fragilidade jurídica da vinculação do ICMS para as Universidades paulistas, 
pois ancorada em LDO/LOA anuais; 

• Análise da pertinência dos repasses de ICMS;

• Agilizar procedimentos na contratação de bens e serviços;

• Análise das oportunidades para a USP referentes à Lei de Inovação;

• Análise dos Fundos Financeiros (endownments).

 

Contato 
Rua da Reitoria, 374, 1o andar, Ala Sul, sala 134 - Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-220 São Paulo - SP - Brasil 
Tel.: +55 11 3091-3332 
E-mail: sjur@usp.br 
Site: https://sites.usp.br/sjur 

http://sef@usp.br
http://www.sef.usp.br/contato
mailto:dov%40usp.br?subject=
http://www.sppu.usp.br/contato
http://sjur@usp.br
https://sites.usp.br/sjur
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5.2.1.17 Superintendência de Relações Institucionais

 Compete à Superintendência de Relações Institucionais (SRI): 

 Planejar, promover e manter as relações institucionais da Universidade de 
São Paulo com órgãos públicos federais, estaduais e municipais.

 

Contato 
Rua da Reitoria, 374 – 1º andar - Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-220 São Paulo – SP
Tel.: +55 11 2648-1066 
E-mail: sri@usp.br

 

5.2.1.18 Superintendência de Tecnologia de Informação

A Área de Tecnologia da Informação (TI) da Universidade de São Paulo, enten-
dida como um conjunto de Serviços de Informática que dão apoio ao arma-
zenamento, recuperação, distribuição, tratamento e análise de dados repre-
sentados em meios digitais tem, a partir de 03/12/2014, a seguinte estrutura:

• Conselho Deliberativo para a Área de TI da USP;

• Superintendência de Tecnologia da Informação (STI);

• Conselho Gestor de TI;

• Centros de Tecnologia da Informação de São Paulo (CeTI-SP), de São Carlos 
(CeTI-SC), de Ribeirão Preto (CeTI-RP) e “Luiz de Queiroz” (CeTI-LQ);

• Núcleo de Bauru.

Ao Conselho Deliberativo para a Área de Tecnologia da Informação da Univer-
sidade de São Paulo compete:

• definir metas e planejamento estratégico das ações de TI na USP como um ins-
trumento de gestão para viabilizar e apoiar as atividades fins da Universidade;

• aprovar o Plano Plurianual de TI da USP;

• aprovar o relatório elaborado pelo Conselho Gestor de TI e encaminhá-lo, 
anualmente, para conhecimento do Conselho Universitário.

À Superintendência de Tecnologia da Informação cabe:

• coordenar as atividades da TI no âmbito da Universidade.

Ao Conselho Gestor de TI da Universidade de São Paulo compete:

• projetar, desenvolver, implantar e manter todas as atividades de interesse 
comum relacionadas à Tecnologia da Informação na Universidade, de acordo 
com as metas e os padrões estabelecidos para desenvolvimento de software 
pelo Conselho Deliberativo para a Área de TI da USP;

• avaliar, propor e padronizar técnicas para execução das metas estabeleci-
das pelo Conselho Deliberativo para a Área de TI da USP;

• apresentar, anualmente, relatório de atividades ao Conselho Deliberativo 
para a Área de TI da USP;

• distribuir, acompanhar e avaliar as atividades de TI desenvolvidas nos Cen-
tros de Informática, tendo em vista a capacidade e a especificidade de atua-
ção, bem como a otimização de recursos humanos e financeiros de cada 
Centro.

Aos Centros de Tecnologia da Informação cabe:

• coordenar as atividades locais da TI;

• ouvir, avaliar, documentar as demandas de TI em seus respectivos escopos 
regionais;

• encaminhar as demandas de TI em seus respectivos escopos regionais ao 
Conselho Gestor de TI, para as providências pertinentes.

Endereço 
Av. Prof. Luciano Gualberto, travessa 3, nº 71 - Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-010 – São Paulo – SP
Tel.: +55 11 3091-6328 | +55 11 3091-6400 
E-mail: sti@usp.br 
Site: http://www.sti.usp.br/contato/fale-conosco/ 

mailto:sri%40usp.br?subject=
http://sti@usp.br
https://www.sti.usp.br/contato/fale-conosco/
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5.2.1.19 Editora da Universidade de São Paulo (EDUSP)

 A Edusp – Editora da Universidade de São Paulo – é uma das maiores editoras 
universitárias brasileiras. Fundada em 1962, atuou como coeditora durante 
quase trinta anos.
 Seu departamento editorial foi criado apenas em 1988, quando se iniciaram 
os trabalhos de seleção e publicação de seus próprios títulos. Desde então, 
lançou aproximadamente 2000 livros e alcançou um elevado padrão edito-
rial, estabelecendo uma identidade única e definindo novos parâmetros para 
a publicação acadêmica no país. A excelência de seus esforços fez com que 
recebesse importantes prêmios ao longo dos anos e se tornasse referência 
pela qualidade acadêmica, científica e gráfica de sua produção.

 Com a missão de estimular e promover o desenvolvimento do ensino e da 
pesquisa, a Edusp dedica-se à publicação de obras relevantes em todas as 
áreas de conhecimento, destacando-se pela produção científica da própria 
Universidade de São Paulo, sem no entanto se limitar a ela. A Edusp bus-
ca, assim, atender estudantes, professores e pesquisadores, mas também o 
público geral, difundindo para além da academia o conhecimento nela pro-
duzido, por meio de suas seis livrarias e de sua loja virtual. Fazem parte do 
catálogo desde livros didáticos até pesquisas de ponta, de obras clássicas 
a teorias científicas contemporâneas, nacionais e internacionais, bem como 
estudos sobre os mais representativos escritores e artistas brasileiros.

 

Contato 
Rua da Praça do Relógio, 109-A - Cidade Universitária - Butantã 
CEP 05508-050 – São Paulo – SP - Brasil 
Tel.: +55 11 3091-4154 
E-mail: edusp.presid@usp.br 
Site: https://www.edusp.com.br

ÓRGÃOS COMPLEMENTARES

Imagem: Fachada do Teatro Laboratório da Escola de Arte Dramática 
da Universidade de São Paulo - campus Butantã
Fonte: https://imagens.usp.br
Fotógrafo: Marcos Santos

http://edusp.presid@usp.br
https://www.edusp.com.br
https://imagens.usp.br/
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6.1 Escola de Aplicação
As origens da Escola de Aplicação encontram-se na criação de uma classe 
experimental de 1º ano primário associada ao Centro Regional de Pesquisas 
Educacionais de São Paulo Professor Queiroz Filho (CRPE-SP). A partir dessa 
classe foi constituída, em agosto de 1958, a Escola Experimental com o ob-
jetivo de realizar ensaios de técnicas de ensino, bem como oferecer cursos 
de aperfeiçoamento para professores, inclusive de outros países, por meio 
de convênio estabelecido com a UNESCO.

Reconhecida por suas experiências e por suas propostas pedagógicas dife-
renciadas, a Escola Experimental, denominada Escola de Demonstração a 
partir de 1962, representava a possibilidade de um ensino público de quali-
dade. Extinto o CRPE, a Escola vinculou-se à Faculdade de Educação e, desde 
1973, passou a se chamar Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo (doravante EAFEUSP), mantendo seu caráter de 
importante centro para pesquisas na área educacional e espaço privilegiado 
para estágios de futuros educadores.

Em 1985, a Escola implantou o curso de 2° grau, oferecendo a oportunidade 
de continuidade dos estudos para seus alunos. Para melhor acomodar esse 
novo contingente estudantil, as dependências da escola foram ampliadas 
com a construção de um novo prédio na década de 1990. Nos anos que se 
seguiram, ocorreram várias reformas que tornaram o espaço escolar mais 
adequado à realização das atividades educacionais.

Em 2006, a Escola implementou a primeira turma de alunos do Ensino Funda-
mental de Nove Anos. Esse processo foi acompanhado de estudo e proposta 
pedagógica adequada ao trabalho com crianças de seis anos de idade.

De 2008 a 2010, mudanças significativas na organização de disciplinas, ho-
rário de aulas, novas propostas de intervenções pedagógicas, são implemen-
tadas no Plano Escolar. Essas mudanças foram aprovadas e, posteriormente, 
avaliadas pela Comunidade Escolar e Congregação FEUSP.

A partir de avaliações regulares, propostas e projetos pedagógicos pontuais 
são discutidos e aprovados pelo Conselho de Escola e encaminhados para 
análise da Congregação FEUSP.

6 Órgãos Complementares
Como Ingressar na EAFEUSP 

As matrículas na Escola de Aplicação destinam-se aos filhos de funcionários 
da Universidade de São Paulo e à comunidade externa.

1º ano do Ensino Fundamental

O candidato ao 1º ano do Ensino Fundamental deverá possuir 6 anos com-
pletos ou a completar até março do ano de estudo (Cumprindo a Regu-
lamentação Federal – Resolução CNE/CEB nº 7/2010).

Demais anos escolares

Para os demais anos escolares, do 2º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano 
do Ensino Médio, somente se houver vagas disponíveis.

Horários de aulas da nossa Escola:

1º ao 5º ano do Ensino Fundamental – das 13h30 às 18h

6º ao 9º ano do Ensino Fundamental – 7h15 às 13h

1º ao 3º ano do Ensino Médio – 7h15 às 13h.

Contato 
Av. da Universidade, 220 - Travessa Onze - Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-040 São Paulo - SP 
Tel.: +55 11 3091-3503 | +55 11 3091-3596 
E-mail: eafeusp@usp.br 
Site: http://www3.ea.fe.usp.br/

6.2 Escola de Arte Dramática
A Escola de Arte Dramática, a EAD, é uma escola técnica de formação de ato-
res/atrizes, fundada em 1948 por Alfredo Mesquita, no contexto de um movi-
mento de transformação institucional e cultural instaurado em São Paulo, mas 
como um projeto de alcance nacional,  iniciado com a fundação da USP em 
1934, e ganhando forma no âmbito artístico com a abertura do Teatro  Brasilei-
ro de Comédia em 1948 e da Companhia Vera Cruz de Cinema, em 1949.  

Desde então, a Escola se estabeleceu como plataforma para gerações de 
artistas que deixaram sua marca no teatro, no cinema e na televisão. No 

http://eafeusp@usp.br
http://www3.ea.fe.usp.br/
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esforço de compreender e produzir condições para a cena, a EAD de Alfredo 
Mesquita abriu-se também ao campo da crítica, da dramaturgia, da cenogra-
fia e do figurino. Não será por acaso que, de sua primeira turma de alunos/
as, saem artistas que fundarão o Teatro de Arena. 

Em 1969 a EAD será integrada à USP, participando da formação da então 
Escola de Comunicações Culturais, atual Escola de Comunicações e Artes, e 
fornecendo alguns dos elementos que conformariam o então Departamento 
de Teatro. Naquele contexto, a formação de atores/atrizes permaneceria em 
nível técnico, de modo a garantir à Escola a especificidade de seu trabalho, 
como tem sido ainda hoje. 

Não se compreende a dimensão pedagógico-artística do programa da Escola 
se não se considera o vínculo íntimo entre pesquisa artística, criação e pro-
cessos de aprendizagem. O conjunto de orientadores e orientadoras de arte 
dramática que compõe a Escola é integrado por artistas que atuam de ma-
neira decisiva na vida artística da cidade e compreendem o processo artísti-
co como instância privilegiada de experimentação e compreensão do tempo 
presente e dos sujeitos que nele se constituem.

Se há um sentido de tradição que emerge dessa trajetória, ele se define so-
bretudo pela invenção refletida e a transformação continuada de seus pró-
prios pressupostos. Os trânsitos entre teoria e prática, a ênfase interdiscipli-
nar, refletem um modo próprio de compreensão do trabalho artístico, cuja 
amplitude e multiplicidade ganham corpo na sala de aula, na sala de ensaio. 
Com efeito, a pluralidade de perspectivas de seus artistas formadores des-
dobra-se na diversidade que caracteriza as atividades de seus egressos/as. 

Nesse momento, que é de radical transformação, a Escola de Arte Dramática 
se apresenta como um intenso laboratório de reflexão e transformação dos 
modos, compreensão e práticas do teatro, sua história e sua atualidade, atra-
vessados pelas mudanças de uma sociedade que não apenas olha para a cena 
e a interroga, mas a ocupa e redimensiona. Estudantes e professores, artistas 
mobilizados por essa experiência, empenham-se num processo de auto-com-
preensão que, certamente, definirá para os próximos anos o fôlego de uma 
Escola que, mais do que ter se mantido até aqui, não cessou de se transformar.

Processo Seletivo

O processo seletivo da EAD é realizado integralmente pelos professores da 
Escola, sem a participação de órgãos externos, como é o caso da FUVEST 
para os demais cursos da ECA.

6.3 Colégio Técnico de Lorena
O Colégio Técnico de Lorena - COTEL, vinculado à Universidade de São 
Paulo-USP, por meio da Escola de Engenharia de Lorena – EEL, é uma ins-
tituição de Habilitação Profissional de Técnico em Química e Ensino Médio, 
oferecidos de forma concomitante, autorizado a funcionar pelo Parecer 
CEE 657/95.

O COTEL é mantido pela Universidade de São Paulo/USP – na Escola de En-
genharia de Lorena – Área I, conforme previsto na Portaria GR-3.689 de 
09/06/2006 publicado no D.O. – Poder Executivo - Seção I, de 10/06/2006, e 
Decreto Estadual 50.839, de 29/05/2006.

O processo tem três etapas eliminatórias. As duas primeiras correspondem a 
exames de interpretação, sendo a segunda uma apresentação de cena aber-
ta ao público. Já a terceira etapa compreende uma prova teórica, baseada em 
uma bibliografia anunciada anualmente no edital de inscrição, e atividades 
práticas que promovem a interação dos candidatos entre si, e também com 
os professores.

Embora a arte pressuponha um profissional com determinadas qualidades de 
presença e entendimento do palco, além de conhecimentos mínimos relacio-
nados ao ofício do ator, não há um perfil de aluno fixo buscado pela Escola. 
Os professores avaliadores mostram-se atentos e abertos às potencialidades 
trazidas por cada candidato. Cada turma ingressante costuma ter um perfil 
diferente das anteriores.

Para mais informações acesse o site: https://www.eca.usp.br/ead/processoseletivo

Contato 
Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, Prédio das Artes Cênicas – Cidade 
Universitária – Butantã
CEP: 05508-020 – São Paulo – SP
Tel.: +55 11 3091-4389
E-mail: ead@usp.br
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 14h às 23h.
Site: http://www.eca.usp.br/ead

https://www.eca.usp.br/ead/processo-seletivo
http://ead@usp.br
http://www.eca.usp.br/ead
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O COTEL tem aulas em período Integral (manhã e tarde), com duração de 3 
(três) anos. Para obtenção de título de Técnico em Química, o estágio super-
visionado de 600 horas é obrigatório.

O COTEL tem como missão promover a formação integral, pessoal, profis-
sional do aluno, buscando formar cidadãos responsáveis, críticos, criativos 
e atuantes, com sólida preparação técnica e acadêmica. Também permitir a 
continuidade de seus estudos no curso superior e seu ingresso, com compe-
tência, tanto no mercado de trabalho quanto na sociedade.

O Perfil do Profissional a ser Formado

Técnico em Química, por seu alto grau de conhecimento específico, consti-
tuindo mão-de-obra fundamental na Indústria Química, dirigindo sua função 
à análise química, no controle químico dos processos, meio ambiente, e ou-
tros setores de vital importância.

Técnico em Química, nas suas diversas especialidades, com uma visão atual 
e futurista, com competências técnico-científicas, com capacidade de diag-
nosticar e solucionar problemas dentro de uma visão integrada entre as di-
versas e extensas áreas de atuação profissional.

Contato
Escola de Engenharia de Lorena da USP – Colégio Técnico de Lorena Prof. 
Nelson Pesciotta Área I - Estrada Municipal do Campinho, 100
CEP: 12.602-810 Lorena – SP 
Tel.: +55 12 3159-5000

Área II
Estrada Municipal Chiquito de Aquino, 1000 CEP 12.612-550 – Lorena - SP
Tel.: +55 12 3159-9900
Site: https://cotel.eel.usp.br/

 

FORMAS DE INGRESSO 
NA UNIVERSIDADE

Imagem: Fachada da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo
- campus São Carlos/SP
Fonte: https://imagens.usp.br
Fotógrafo: Marcos Santos

https://cotel.eel.usp.br/
https://imagens.usp.br/
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7 Formas de Ingresso na Universidade

7.1 Formas de Ingresso na Graduação
A USP é uma universidade pública e gratuita, que oferece cursos de gradua-
ção em todas as áreas do conhecimento. Veja as formas de ingresso: 

7.1.1 Vestibular
O processo de vestibular é gerido pela Fundação Universitária para o Vestibular 
(FUVEST). As inscrições acontecem sempre em meados de agosto/setembro e 
a seleção é feita em duas etapas (1ª fase no final de novembro e 2ª fase no pri-
meiro domingo de janeiro), para alguns cursos será aplicada, também, a prova 
específica. O candidato também deve definir se deseja concorrer a vagas de 
ampla concorrência, ou a vagas destinadas às políticas afirmativas de ingresso 
à Universidade, que contemplam:

• Escola Pública (EP): vagas destinadas aos candidatos que, independente-
mente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas 
públicas brasileiras; 

• Pretos, Pardos e Indígenas (PPI): vagas destinadas aos candidatos autode-
clarados pretos, pardos e indígenas que, independentemente da renda, te-
nham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas brasileiras.

Mais informações acesse: https://app.fuvest.br/faleconosco_faq#

7.1.2 Processo Seletivo ENEM-USP 
O processo seletivo anual ENEM-USP tem por objetivo selecionar can-
didatos à matrícula inicial nos cursos de Graduação da USP, com base 
nos resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 
do Ministério da Educação (MEC). Ao efetuar sua inscrição, o candidato 
deve escolher a área do conhecimento de interesse (Ciências Biológicas 
e da Vida, Ciências Exatas e Tecnológicas ou Ciências Humanas e Sociais) 
e selecionar na área de conhecimento escolhida, em ordem de priorida-
de, até o máximo de 3 (três) cursos dentre os que compõem a área de 
conhecimento escolhida. 

Todos os candidatos inscritos concorrem às vagas de ampla concorrência 
ofertadas pelos cursos de interesse para o processo seletivo ENEM-USP. Por 
ocasião da inscrição os candidatos devem definir se desejam concorrer tam-
bém às vagas destinadas às políticas afirmativas da Universidade.

Quem pode se inscrever? Todo candidato que participou do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) no ano imediatamente anterior a inscrição. 

Mais informações acesse: http://www.fuvest.br

Contato
Tel.: +55 11 3091-3403 | +55 11 3091-3442 
E-mail: suportegrad@usp.br

7.1.3 Transferência Externa
Quem pode se inscrever? Todos os alunos matriculados em cursos superiores 
de qualquer universidade que queiram mudar para os cursos oferecidos pela 
USP. Os candidatos podem fazer apenas uma opção de curso e não são aceitas 
transferências para o primeiro ou para os dois últimos semestres de um curso. 

As inscrições ocorrem sempre em meados de março/abril de cada ano e o 
processo é dividido em duas etapas:

A primeira etapa é de responsabilidade da Fundação Universitária para o 
Vestibular (FUVEST) Trata-se de uma pré-seleção, de caráter geral, com base 
em conteúdos específicos, de responsabilidade das Unidades que participam 
do processo.

Nessa fase do processo, os candidatos são classificados em ordem decres-
cente de média ponderada geral, sendo convocados para a segunda fase os 
candidatos melhores classificados, na razão de 3 candidatos/vaga.

A segunda etapa, de responsabilidade da unidade, é restrita aos candidatos 
aprovados na primeira fase e convocados. Consiste em uma segunda prova de 
conhecimento básico relativo ao curso pretendido. Os editais específicos são 
lançados anualmente e também podem ser consultados na página da Fuvest.

Mais informações acesse: https://app.fuvest.br/faleconosco_faq#

Para os cursos de História, Geografia, Letras, Ciências Sociais e Filosofia ofe-
recidos pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) o 

https://www.fuvest.br/vestibular-da-usp/
https://app.fuvest.br/faleconosco_faq#
http://www.fuvest.br
https://www.fuvest.br/vestibular-da-usp/
https://app.fuvest.br/faleconosco_faq#
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processo de transferência é de responsabilidade da própria unidade.

Para informações e detalhes do processo, entre em contato com a Coordena-
ção do Serviço de Graduação:

Contato
Tel.:  +55 11 3091-4614
E-mail para graduacaofflch@usp.br

7.1.4 Reingresso de Graduados
Poderá ser concedida matrícula, nos cursos de graduação da USP, a portado-
res de diploma de curso de nível superior devidamente registrado. A matrí-
cula poderá ser deferida para o primeiro período letivo do curso, se resulta-
rem vagas após a matrícula de alunos classificados em concurso vestibular e 
após o atendimento das transferências regimentais.

Para mais informações, deve-se entrar em contato com a secretaria de gra-
duação da unidade de ensino que oferece o curso de interesse. Os contatos 
constam nos respectivos sites das unidades no link “Graduação”."

7.2 Formas de Ingresso na Pós-Graduação Stricto 
Sensu
As pós-graduações stricto sensu compreendem programas que oferecem cur-
sos de mestrado e doutorado abertos a candidatos diplomados em cursos su-
periores de graduação e que atendam às exigências e ao edital de seleção dos 
alunos. São cursos voltados para geração do conhecimento e destinam-se à 
formação de docentes, pesquisadores e profissionais com amplo domínio do 
saber e capacidade de liderança e inovação. Ao final do curso, o aluno obterá 
diploma que confere o respectivo título de Mestre ou Doutor.

Todos os cursos de pós-graduação stricto sensu da Universidade de São Paulo 
são gratuitos. Assim, não há taxa de matrícula ou mensalidade para nenhum 
aluno, seja ele brasileiro ou estrangeiro. Porém, os programas podem estabele-
cer uma taxa para o processo seletivo, limitada a R$ 200,00 (para mais detalhes 
consulte a página eletrônica do programa de pós-graduação de seu interesse).

7.3 Formas de Ingresso na Pós-Graduação Lato Sensu
As pós-graduações lato sensu compreendem programas de especialização e 
incluem, entre outros, os cursos designados como MBA (Master in Business 
Administration). Com duração mínima de 360 horas, ao final do curso o aluno 
obterá certificado, e não diploma. Ademais, são abertos a candidatos diplo-
mados em cursos superiores e que atendam às exigências das instituições de 
ensino – Art. 44, III, Lei nº 9.394/1996.

A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (www.prceu.usp.br) é o órgão 
administrativo responsável pelo oferecimento e gerenciamento de cursos e ati-
vidades de extensão universitária nas suas mais diversas modalidades, incluí-
dos os de pós-graduação lato sensu, seguindo-se regulamentação específica.

Para acessar os cursos de pós-graduação lato sensu clique aqui.

Cada programa tem seus regulamentos e sites próprios. Clique aqui para 
acessar a lista dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (cursos de 
Mestrado - nas modalidades acadêmico ou profissional - e Doutorado).

7.4 Residências

7.4.1 Residências Médicas

7.4.1.1 Residências na Faculdade de Medicina (FMUSP)

A Residência Médica (RM) constitui uma modalidade de ensino de pós-
graduação, destinada ao treinamento de médicos, sob a forma de cur-
sos de especialização caracterizados por treinamento em serviços. Fun-
ciona sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias 
ou não. É regulamentada pela Lei 6.932/1981, que prevê orientação de 
elevada qualificação ética e profissional. Essa modalidade de ensino é 
considerada a melhor forma de treinamento de profissionais médicos, 
tendo se tornado parte integrante da formação do especialista. Consti-
tui um aprendizado prático que integra, por sua natureza, o juízo ético 
ao exercício da profissão.

http://graduacaofflch@usp.br
http://limitada a R$ 200,00
http://www.prceu.usp.br
https://uspdigital.usp.br/apolo/apoExtensaoCurso?codmnu=1444
https://www.prpg.usp.br/expopg2022/programas-de-pos
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A FMUSP oferece atualmente 94 programas de treinamento em especialida-
des e áreas de atuação médica reconhecidas e credenciadas pela Comissão 
Nacional de Residência Médica. O processo seletivo para ingresso é realizado 
anualmente, com normas divulgadas em edital público.

Contato
Instituto Oscar Freire
Secretaria da Comissão de Residência Médica
Av. Dr. Arnaldo, 455 - 1º andar - Cerqueira César 
CEP: 05405-000 São Paulo - SP
Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira das 9h às 15h30
Tel.: +55 11 3061-8209 | +55 11 3061-8212
E-mail: coreme@fm.usp.br
Site: www.fm.usp.br/coreme/portal

7.4.1.2 Residências no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto   

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP 
oferece residência médica em 80 programas credenciados pela Comissão 
Nacional de Residência Médica, com 860 vagas, distribuídas de R1 a R5.

Para informações entre em contato com a Coordenação da Comissão de 
Residência Médica (COREME-RP).

Contato 
Av Bandeirantes, 3900 - Vila Monte Alegre 
CEP: 14049-900 - Ribeirão Preto-SP 
E-mail: coreme@hcrp.usp.br / gs-164@hcrp.usp.br 
Tel.: 55 16 3602-2164 
Horário de atendimento: comercial

7.4.2 Residência em Área Profissional da Saúde - 

Modalidades Uniprofissional e Multiprofissional
Tem como objetivo o aprofundamento do conhecimento científico e profi-
ciência técnica por meio de treinamento em serviço. As Residências em Área 
Profissional da Saúde, criadas a partir da promulgação da Lei n° 11.129 de 
2005, são modalidades de pós-graduação lato sensu, com carga horária míni-
ma de 5.760 horas, orientadas pelos princípios e diretrizes do Sistema Único 
de Saúde (SUS), a partir das necessidades e realidades locais e regionais, e 
abrangem as profissões da área da saúde, a saber: Biomedicina, Ciências 
Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudio-
logia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, 
Terapia Ocupacional, e Física Médica.

A residência pode ser:

Categoria Multiprofissional – programa constituído por pelo menos 03 profis-
sões da saúde e Residência em Área Profissional da Saúde.

Categoria Uniprofissional – programa constituído por 1 profissão da saúde, 
conforme Resolução CNRMS nº 02 de 2012.

A coordenação do programa está a cargo da Comissão de Residência Multi-
profissional -(COREMU-USP).

Contato
Tel: +55 11 2648-0480
E-mail: coremusp@usp.br
Site: https://prceu.usp.br/residenciamulti/ 

7.4.3 Residência Artística
Instituída pela Pró-Reitora de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU) da 
Universidade de São Paulo, é destinada aos artistas e críticos, no âmbito da 
Universidade de São Paulo. O projeto procura promover a convivência e a 
troca de experiências entre a comunidade universitária, composta por docen-
tes, estudantes, corpo técnico, e profissionais do meio artístico de formações 
e origens diversas, proporcionando espaços que dinamizem encontros entre 
eles e o público.

http://coreme@fm.usp.br
http://www.fm.usp.br/coreme/portal
http://coreme@hcrp.usp.br
http://gs-164@hcrp.usp.br
http://coremusp@usp.br
https://prceu.usp.br/residenciamulti/
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Acesse a íntegra da Resolução CoCEX nº 7114, de 18 de setembro de 2015 
para obter mais informações sobre o projeto.

Contato
Tel: (11) 2648-0480
E-mail: coremusp@usp.br
Site: https://prceu.usp.br/residenciamulti/

7.5 Programa de Pós-Doutorado
 Trata-se de um programa de aprimoramento em pesquisa avançada sob 
supervisão de pesquisador(a) experiente realizado nas Unidades, Museus 
e Órgãos, por portadores de título de doutor, com o objetivo de melhorar o 
nível de excelência científica e tecnológica do país. Durante o programa de 
pesquisa, os pós-doutorandos podem participar de capacitação didática em 
atividades dos cursos de graduação, sob a supervisão de docente da Univer-
sidade, além de ter o direito à utilização dos serviços de bibliotecas, acervos 
e laboratórios oferecidos pela USP, segundo a regulamentação dos órgãos 
competentes. Mais informações podem ser acessadas no Guia para o Pós-
Doutorado.

Contato 
Rua da Reitoria, 374 – 3º andar – Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-220 São Paulo - SP 
Tel.: +55 11 3091-3548 
E-mail: prpi@usp.br 
Site: http://prpi.usp.br

7.6 Programa de Pré-Iniciação Científica e Tecnológica 
O objetivo do programa é promover a cultura científica e tecnológica 
mediante oferecimento, a estudantes do Ensino Fundamental e Médio, 
de oportunidades de desenvolvimento de projetos de pesquisa em to-
das as áreas, sob orientação de um docente da USP e supervisão de um 
professor da escola de Ensino Fundamental ou Médio. A PRPI gerencia 

a distribuição das bolsas PIBIC-EM do CNPq, destinadas a estudantes de 
Ensino Médio de escolas públicas. Também possuímos convênios com a 
iniciativa WASH, vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia e Inova-
ções (MCTI), e com o Santander Universidades, que permitem expandir a 
oferta de bolsas.

Contato 
Rua da Reitoria, 374 – 3º andar – Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-220 São Paulo - SP 
Tel.: +55 11 3091-3548 
E-mail: prpi@usp.br 
Site: http://prpi.usp.br

7.7 Programa de Iniciação Científica e de Iniciação 
em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
Atendemos estudantes de graduação da USP e de outras instituições, co-
locando-os em contato com grupos e linhas de pesquisa para proporcionar 
aprendizagem de técnicas e métodos científicos e acadêmicos. Visando es-
timular o desenvolvimento pessoal, profissional e o pensamento crítico, es-
tudantes recebem orientação de pesquisadores experientes e atuantes em 
variadas áreas do conhecimento. A experiência de participar diretamente do 
processo de geração de conhecimento inédito é um dos maiores diferenciais 
da formação numa universidade como a USP. Embora não seja pré-requisito, 
estudantes podem receber bolsa oferecida por agências de fomento ou por 
programas da própria USP. Mais informações podem ser acessadas no Guia 
para a Iniciação Científica e Tecnológica.

Contato 
Rua da Reitoria, 374 – 3º andar – Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-220 São Paulo - SP 
Tel.: +55 11 3091-3548 
E-mail: prpi@usp.br 
Site: http://prpi.usp.br

https://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-cocex-7114-de-18-de-09-de-2015
http://coremusp@usp.br
https://prceu.usp.br/residenciamulti/
https://prp.usp.br/wp-content/uploads/sites/649/2016/05/Guia-para-o-Programa-de-P%C3%B3s-Doutorado-da-USP.pdf
https://prp.usp.br/wp-content/uploads/sites/649/2016/05/Guia-para-o-Programa-de-P%C3%B3s-Doutorado-da-USP.pdf
http://prpi@usp.br
http://prpi.usp.br
http://prpi@usp.br
http://prpi.usp.br
http://prpi@usp.br
http://prpi.usp.br
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ÁREAS DE ATUAÇÃO

Imagem: Fachada da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo
- campus Butantã
Fonte: https://imagens.usp.br
Fotógrafo: Marcos Santos

8 Áreas de Atuação

8.1 Ensino

8.1.1 Ensino de Graduação
A essência da Universidade é a formação de recursos humanos. Quanto 
mais qualificados forem tais recursos, tanto mais próxima estará a Univer-
sidade de objetivos. Por essa razão, a articulação entre as atividades de 
Ensino, de Pesquisa e de Extensão/Cultura acha-se em contínuo processo 
de aperfeiçoamento.

Em adição ao conhecimento acadêmico e à capacitação profissional, a educa-
ção superior deve estimular o desenvolvimento pessoal e a responsabilidade 
social em seus estudantes. Nesse sentido, a educação universitária não pode 
prescindir dos valores éticos, visto que uma de suas funções é promover a 
consolidação de conquistas essenciais para a sociedade. No decorrer da sua 
história, os cursos de graduação da USP contribuíram para a formação de pro-
fissionais, professores e cidadãos cultos nas diversas áreas do conhecimento, 
em movimento de crescente número de vagas e de cursos. Diferentemente 
do que ocorre com a pesquisa e com a pós-graduação, cujas ações contam 
com apoios externos, o desenvolvimento e a sustentabilidade da graduação 
dependem da própria Universidade. Exigências de aprimoramento dos cursos 
têm sido constantes, sobretudo quanto à metodologia de ensino, quanto ao 
currículo e à infraestrutura.

8.1.2 Ensino de Pós-Graduação
A USP abriga mais de 270 programas de pós-graduação strictu sensu, abran-
gendo as diversas áreas do conhecimento. Já ultrapassou a marca de 100 
mil concessões de títulos de mestrado e doutorado. Nas últimas décadas, 
tornou-se reconhecido o impacto que esses mestres e doutores tiveram e 
têm na expansão e na qualificação dos Sistemas de Ciência e Tecnologia 
e de Ensino Superior do país. Novos núcleos e novos polos acadêmicos fo-
ram criados, desenvolvidos ou renovados com os egressos dos programas 

https://imagens.usp.br/
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de pós-graduação da USP. Como se sabe, uma estrutura de produção inte-
lectual qualificada é indispensável para a execução de bons programas de 
pós-graduação. Estes, por sua vez, impulsionam a produção intelectual das 
instituições que os mantém, fechando um ciclo de auto-alimentação e esta-
belecendo o efeito multiplicador do sistema acadêmico. 

8.2 Pesquisa e Inovação
Uma das características mais distintivas da USP é sua vocação e capacidade de 
produção contínua e cotidiana de novos conhecimentos, aspecto que também 
se traduz na oferta de uma educação superior de nível diferenciado. A formação 
do estudante se constrói em um ambiente no qual o conhecimento não é um ar-
tefato terminado, mas sim um fenômeno dinâmico, produzido a partir das inte-
rações entre docentes, discentes e outros atores da cena acadêmica, no âmbito 
das salas de aula, dos laboratórios e grupos de pesquisa, e em muitos outros 
contextos que possam favorecer a reflexão, a crítica e a criatividade.

8.3 Cultura e Extensão
No mundo atual, o setor de cultura e extensão possui lugar estratégico, ten-
do em vista o relevo da Cultura na ordem social. O amplo acesso aos fenô-
menos culturais promove, amplia e garante tanto a inserção social quanto 
a consolidação da cidadania, eliminando as desigualdades e reforçando os 
valores republicanos. Em comunidades com pouca tradição cultural, torna-se 
mais difícil o desenvolvimento do indivíduo e sua integração social. Uma ins-
tituição pública do porte da USP deve oferecer oportunidade de se criarem al-
ternativas que atenuem a crescente tendência à mercantilização da Cultura. 

As atividades de Cultura e Extensão da Universidade não só oferecem res-
postas às exigências da sociedade contemporânea, como também reforçam 
a imagem pública da instituição. Além disso, tais atividades promovem com 
facilidade o interrelacionamento entre as unidades do corpo acadêmico. Pos-
suindo amplo espectro, as atividades de extensão possuem natureza comple-
xa, pois mobilizam pessoas de todos os setores da comunidade: atendimento 
público, saúde, cursos de especialização, convênios, desenvolvimento e En-
sino. Por essas razões, esse setor da vida acadêmica deve, tanto por apoios 
quanto por ofertas, expandir e aprofundar sua relação com a sociedade.

CURSOS DE GRADUAÇÃO, 
PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO

 UNIVERSITÁRIA

Imagem: Fachada da Escola de Enfermagem de RIbeirão Preto da Universidade de São Paulo
- campus Ribeirão Preto
Fonte: https://imagens.usp.br
Fotógrafo: Marcos Santos

https://imagens.usp.br/
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9 Cursos de Graduação, Pós-Graduação 
Stricto Sensu e Extensão Universitária 

9.1 Cursos de Graduação 
Os cursos de graduação da USP são oferecidos em oito cidades: São Paulo, 
Bauru, São Carlos, Lorena, Ribeirão Preto, Piracicaba, Pirassununga e Santos. 
Há cursos que são oferecidos em mais de um Campus, então o estudante 
deve acessar o site de cada unidade e conferir qual o projeto pedagógico que 
mais se alinha às suas expectativas. 

Para consultar o catálogo de cursos de graduação acesse: 

Site: https://www5.usp.br/ensino/graduacao/

9.2 Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu 
A Pós-Graduação Stricto Sensu compreende os cursos de Mestrado e de Dou-
torado. Voltada para geração do conhecimento, destina-se a formação de 
docentes, pesquisadores e profissio- nais com amplo domínio do saber e ca-
pacidade de liderança e inovação.

Em 2022 a USP conta com 264 programas de pós-graduação cuja lista pode 
ser consultada em http://www.prpg.usp.br/pt-br/faca-pos-na-usp/programas-
-de-pos-graduacao

9.3 Cursos de Extensão Universitária
A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (www.prceu.usp.br) é o 
órgão administrativo responsável pelo oferecimento e gerenciamento de cur-
sos e atividades de extensão universitária nas suas mais diversas modalida-
des, seguindo a regulamentação específica.

São oferecidos cursos de extensão nas seguintes modalidades:

Especialização 

O Curso de Especialização é uma modalidade de pós-graduação lato sensu, 
com duração mínima de 360 horas. Deve ser constituído como um sistema 
organizado de uma ou mais disciplinas, que visa a qualificar profissionais em 
campo determinado de conhecimento. De natureza técnico-profissional, pos-
sibilita aos interessados aprofundar seus conhecimentos e competências em 
uma determinada área, aprofundando o ensino de graduação.

Aperfeiçoamento 

Com carga horária mínima de 180 horas, o Curso de Aperfeiçoamento é um 
sistema organizado de uma ou mais disciplinas, ministrado somente a alunos 
graduados, com o objetivo de ampliar conhecimentos em campos específicos 
da atividade profissional.

Atualização 

Visa difundir o progresso do conhecimento em determinadas áreas ou disci-
plinas. Com carga horária mínima de 30 horas, é destinado aos interessados 
em rever e aprimorar suas atividades profissionais, além de interagir com 
profissionais da área. São destinados a quem deseja ampliar conhecimentos 
em sua área de interesse ou conhecer novas áreas de atuação, melhorando 
sua capacitação profissional.

Difusão

O curso de difusão, que tem carga horária mínima de 4 horas, é uma ativida-
de de divulgação artística, cultural, científica, técnica, tecnológica ou despor-
tiva e se destina ao público em geral, sem exigência de escolaridade mínima.

Prática Profissionalizante 

A Prática Profissionalizante visa aprimorar o exercício da atividade profissio-
nal. É destinada aos profissionais da saúde, que vêm ampliar seus conheci-
mentos em determinada área, em sistema de reciclagem, para obter aprimo-
ramento específico e definido. 

https://www5.usp.br/ensino/graduacao/
https://www.prpg.usp.br/pt-br/faca-pos-na-usp/programas-de-pos-graduacao
https://www.prpg.usp.br/pt-br/faca-pos-na-usp/programas-de-pos-graduacao
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Programa de Atualização 

O Programa de Atualização visa desenvolver no participante um conheci-
mento ou uma técnica em determinada área ou disciplina, destinando-se ao 
público em geral, sem exigência de escolaridade mínima.

Para consultar o catálogo de cursos de extensão universitária acesse: https://
uspdigital.usp.br/apolo/

ESCOLAS, FACULDADES 
E INSTITUTOS

Imagem: Fachada da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
da Universidade de São Paulo
- campus Butantã
Fonte: https://imagens.usp.br
Fotógrafo: Marcos Santos

https://uspdigital.usp.br/apolo/
https://uspdigital.usp.br/apolo/
https://imagens.usp.br/


CARTA DE SERVIÇOS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

106

CARTA DE SERVIÇOS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

107

10 Escolas, Faculdades e Institutos 

As atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária são ofertadas pela 
escolas, faculdades e institutos localizados nos diversos Campi da USP.

Cidade Universitária “Armando Salles Oliveira” (São Paulo)

• Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH)

• Escola de Comunicações e Artes (ECA)

• Escola de Educação Física e Esporte (EEFE)

• Escola de Enfermagem (EE)

• Escola Politécnica (Poli)

• Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU)

• Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF)

• Faculdade de Direito (FD)

• Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA)

• Faculdade de Educação (FE)

• Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH)

• Faculdade de Medicina (FM)

• Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ)

• Faculdade de Odontologia (FO)

• Faculdade de Saúde Pública (FSP)

• Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG)

• Instituto de Biociências (IB)

• Instituto de Ciências Biomédicas (ICB)

• Instituto de Energia e Ambiente (IEE)

• Instituto de Estudos Avançados (IEA)

• Instituto de Estudos Brasileiros (IEB)

• Instituto de Física (IF)

• Instituto de Geociências (IGc)

• Instituto de Matemática e Estatística (IME)

• Instituto de Psicologia (IP)

• Instituto de Química (IQ)

• Instituto de Relações Internacionais (IRI)

• Instituto Oceanográfico (IO)

• Centro de Biologia Marinha (CEBIMar)

Campus de Bauru

• Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB)

Campus de Lorena

• Escola de Engenharia de Lorena (EEL)

Campus “Luiz de Queiroz” (Piracicaba)

• Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA)

• Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”

Campus “Fernando Costa” (Pirassununga)

• Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA)

Campus de Ribeirão Preto

• Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP)

• Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP)

http://www5.each.usp.br/
https://www.eca.usp.br/
http://www.eefe.usp.br/
http://www.ee.usp.br/site/
https://www.poli.usp.br/
https://www.fau.usp.br/
http://infofcf.webhostusp.sti.usp.br/
https://direito.usp.br/
http://www.fea.usp.br/
https://www4.fe.usp.br/
https://www.fflch.usp.br/
https://www.fm.usp.br/fmusp/portal/
http://fmvz.usp.br/
https://site.fo.usp.br/
https://www.fsp.usp.br/site/
https://www.iag.usp.br/
https://ib.usp.br/
https://ww3.icb.usp.br/
http://www.iee.usp.br/
http://www.iea.usp.br/
http://www.ieb.usp.br/
http://portal.if.usp.br/ifusp/
https://igc.usp.br/
https://www.ime.usp.br/
https://www.ip.usp.br/site/
https://www.iq.usp.br/portaliqusp/
http://www.iri.usp.br/
https://www.io.usp.br/
http://cebimar.usp.br/pt/
https://www1.fob.usp.br/
https://www.eel.usp.br/
http://www.cena.usp.br/
http://www.esalq.usp.br/
http://www.fzea.usp.br/
http://www.eeferp.usp.br/
http://www.eerp.usp.br/
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• Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP)

• Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP)

• Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto 
(FEARP)

• Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP)

• Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP)

• Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP)

Campus de São Carlos

• Escola de Engenharia de São Carlos (EESC)

• Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU)

• Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC)

• Instituto de Física de São Carlos (IFSC)

• Instituto de Química de São Carlos (IQSC)

CENTROS E NÚCLEOS 
DE PESQUISA E CENTRAIS

 MULTIUSUÁRIOS

Imagem: Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo
- São Sebastião/SP
Fonte: https://imagens.usp.br
Fotógrafo: Marcos Santos

https://fcfrp.usp.br/pt/
https://www.direitorp.usp.br/
https://www.fearp.usp.br/
https://www.fearp.usp.br/
https://www.ffclrp.usp.br/
https://www.fmrp.usp.br/pb/
http://www.forp.usp.br/
https://eesc.usp.br/
https://www.iau.usp.br/
https://www.icmc.usp.br/
https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/
https://www5.iqsc.usp.br/
https://imagens.usp.br/
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 Os Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs) têm por missão desen-
volver investigação fundamental ou aplicada, focada em temas específicos; 
contribuir para a inovação por meio de transferência de tecnologia; e ofere-
cer atividades de extensão voltadas para o ensino fundamental e médio e 
para o público em geral. 

 O programa foi iniciado pela FAPESP em 2000, com suporte a 11 Centros de 
pesquisa entre 2001 e 2013. Em 2011, foi anunciada uma segunda chamada 
de propostas, que deu origem a 17 CEPIDs. Atualmente, 11 CEPIDs estão se-
diados na USP.

 Os temas de pesquisa dos Centros sediados na USP incluem: alimentos e 
nutrição; vidros e cerâmica; materiais funcionais; neurociência e neurotecno-
logia; doenças inflamatórias; biodiversidade e descoberta de novas drogas; 
toxinas, resposta imune e sinalização celular; neuromatemática; ciências 
matemáticas aplicadas à indústria; obesidade e doenças associadas; terapia 
celular; estudos metropolitanos; genoma humano e células-tronco; engenha-
ria computacional; processos oxidantes e antioxidantes em biomedicina; vio-
lência; e óptica, biofotônica e física atômica e molecular.

Nome do Centro Coordenador
Centro de Pesquisa em Alimentos (FoRC) Bernadette Dora Gombossy de Melo Fran-

co
Centro para o Estudo da Violência (NEV) Marcos César Alvarez
Centro de Estudos da Metrópole (CEM) Eduardo Marques
Centro de Pesquisa em Doenças 
Inflamatórias (CRID)

Fernando de Queiroz Cunha

Centro de Terapia Celular (CTC) Dimas Tadeu Covas
Centro de Pesquisa sobre o Genoma 
Humano e Células-Tronco (CEGH-CELL)

Mayana Zatz

Centro de Pesquisa em Matemática 
Aplicada à Indústria (CeMEAI)

José Alberto Cuminato

Centro de Pesquisa e Inovação em 
Biodiversidade e Fármacos (CIBFar)

Glaucius Oliva

Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica 
(CEPOF)

Vanderlei Salvador Bagnato

Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão 
em Neuromatemática (NeuroMat)

Jefferson Antonio Galves

Centro de Pesquisa em Processos Redox 
em Biomedicina (REDOXOMA)

Ohara Augusto

11 Centros e Núcleos de Pesquisa e Centrais
Multiusuários

11.1 Centros de Pesquisa em Engenharia - CPEs
O Programa FAPESP de Centros de Pesquisa em Engenharia é semelhante 
ao Programa CEPID, porém com uma empresa parceira co-financiadora da 
pesquisa, que participa da definição dos temas a serem investigados e dos 
projetos de pesquisa e utiliza os resultados obtidos com o centro.

 Conforme definição da FAPESP, “a característica mais importante do plano de 
ação de um Centro de Pesquisa em Engenharia é sua multiplicidade de mis-
sões. Na base de suas atividades, a missão principal é executar projetos de 
pesquisa complexos, na fronteira do conhecimento, orientados a problemas 
e à busca de resultados bem definidos, que colaborem para a formação de 
um centro de pesquisa de classe mundial durante sua existência. Adicional-
mente, o plano do Centro deve desenvolver, a partir do núcleo de pesquisa 
internacionalmente competitiva, meios efetivos de transferência de tecnolo-
gia, educação e disseminação do conhecimento.”

Há 4 CPEs sediados na USP e o quinto está sendo implementado:

Nome do Centro Coordenador
RCGI - Centro de Pesquisa para Inovação 
em Gás (Shell)

Julio Romano Meneghini

SPARCBio - Centro de Pesquisa Avançada 
de São Paulo para Controle Biológico 
(Koppert)

José Roberto Postali Parra

CINE - Centro de Inovação em Novas 
Energias (Shell) - em parceria com 
Unicamp e IPEN

Juarez Lopes Ferreira da Silva
(Coordenador USP)

Centro de Inteligência Artificial (IBM) Fábio Cozman

 

11.2 Grupos de Pesquisa CNPq
 O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) defi-
ne Grupo de Pesquisa (GP) como “(...) um conjunto de indivíduos organizados 
hierarquicamente em torno de uma ou, eventualmente, duas lideranças: - Cujo 
fundamento organizador dessa hierarquia é a experiência, o destaque e a lide-
rança no terreno científico ou tecnológico; - No qual existe envolvimento profis-
sional e permanente com a atividade de pesquisa; - Cujo trabalho se organiza 
em torno de linhas comuns de pesquisa que subordinam-se ao grupo (e não ao 
contrário); - E que, em algum grau, compartilha instalações e equipamentos.” 

http://forc.webhostusp.sti.usp.br/#_blank
https://nev.prp.usp.br/
https://centrodametropole.fflch.usp.br/pt-br#_blank
https://crid.fmrp.usp.br/#_blank
https://crid.fmrp.usp.br/#_blank
https://ctcusp.org/#_blank
https://genoma.ib.usp.br/#_blank
https://genoma.ib.usp.br/#_blank
https://cemeai.icmc.usp.br/#_blank
https://cemeai.icmc.usp.br/#_blank
https://cibfar.ifsc.usp.br/#_blank
https://cibfar.ifsc.usp.br/#_blank
https://www.ifsc.usp.br/cepof/
https://www.ifsc.usp.br/cepof/
https://neuromat.numec.prp.usp.br/#_blank
https://neuromat.numec.prp.usp.br/#_blank
http://redoxoma.iq.usp.br/#_blank
http://redoxoma.iq.usp.br/#_blank
https://www.rcgi.poli.usp.br/#_blank
https://www.rcgi.poli.usp.br/#_blank
https://www.fapesp.br/cpe/cpe_em_controle_biologico_de_pragas_na_agricultura/50#_blank
https://www.fapesp.br/cpe/cpe_em_controle_biologico_de_pragas_na_agricultura/50#_blank
https://www.fapesp.br/cpe/cpe_em_controle_biologico_de_pragas_na_agricultura/50#_blank
https://www.cine.org.br/pb/#_blank
https://www.cine.org.br/pb/#_blank
https://www.cine.org.br/pb/#_blank
https://c4ai.inova.usp.br/
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Cabe à instituição de vínculo do líder do GP certificá-lo no Diretório de 
Grupos de Pesquisa do Brasil (DGP/Lattes/CNPq). A USP tem atualmente 
1.633 Grupos de Pesquisa certificados no Diretório de Grupos de Pesquisa 
CNPq. 

Para mais informações acesse: http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/login.jsf

11.3 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia 
- INCTs
 O Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs), do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, visa articular e 
agregar, a nível nacional, os melhores grupos de pesquisa em áreas de fron-
teira da ciência e campos estratégicos para o desenvolvimento sustentável 
do país. Visa também impulsionar a pesquisa científica competitiva interna-
cionalmente, bem como estimular o desenvolvimento de pesquisa científica 
e tecnológica de ponta associada a aplicações, promovendo a inovação e o 
espírito empreendedor, em articulação com empresas inovadoras, nas áreas 
do Sistema Brasileiro de Tecnologia (Sibratec).  

Além de promover o avanço da competência nacional nas devidas áreas de 
atuação, criando ambientes atraentes e estimulantes para alunos talentosos 
de diversos níveis, do ensino médio ao pós-graduado, o Programa também 
se responsabiliza pela formação de jovens pesquisadores e apoia a instala-
ção e o funcionamento de laboratórios em instituições de ensino e pesquisa 
e empresas, com o intuito de proporcionar melhor distribuição da pesquisa 
pelo país. Os Institutos Nacionais devem ainda estabelecer programas que 
contribuam para a melhoria do ensino de ciências e a difusão da ciência para 
o cidadão comum. 

A criação dos institutos conta com parceria da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC) e as Fundações de Amparo 
à Pesquisa do Amazonas (Fapeam), do Pará (Fapespa), de São Paulo (Fapesp), 
Minas Gerais (Fapemig), Rio de Janeiro (Faperj) e Santa Catarina (Fapesc), Mi-
nistério da Saúde e do BNDES.

 Há 16 INCTs sediados na USP:

INCT INCT Translacional em Medicina Jaime Eduardo Cecilio Hallak
INCT INCT de Investigação em Imunologia Jorge Elias Kalil Filho
INCT INCT em Células-Tronco e Terapia Celular no 

Câncer
Dimas Tadeu Covas

INCT INCT de Óptica Básica e Aplicada às Ciências 
da Vida

Vanderlei Salvador Bagnato

INCT Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de 
Fluidos Complexos

Antonio Martins Figueiredo Neto

INCT Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do 
Bioetanol

Marcos Silveira Buckeridge

INCT Envelhecimento e Doenças Genéticas:          
Genômica e Metagenômica

Mayana Zatz

INCT Instituto Nacional de Biomarcadores em    
Neuropsiquiatria (INBioN)

Wagner Farid Gattaz

INCT INCT da Internet do Futuro Fábio Kon
INCT INCT de Psiquiatria do Desenvolvimento para 

Crianças e Adolescentes
Euripedes Constantino Miguel

INCT Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em 
Eletrônica Orgânica - INEO

Roberto Mendonca Faria

INCT Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em 
Medicina Assistida por Computação Científica 
(INCT-MACC)

José Eduardo Krieger

INCT Tecnologias Ecoeficientes Avançadas em   
Produtos Cimenticios

Vanderley Moacyr John

INCT Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 
para Sistemas Autônomos Cooperativos    
Aplicados em Segurança e Meio Ambiente

Marco Henrique Terra

INCT Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de 
Semioquímicos na Agricultura

José Roberto Postali Parra

INCT Nanotecnologia Farmacêutica: uma abordagem 
transdisciplinar - INCT- NANOFARMA

Maria Vitória Lopes Badra 
Bentley

11.4 Núcleos de Apoio à Pesquisa (NAPs)
 Os Núcleos de Apoio à Pesquisa foram criados em 1990, durante a primeira gestão 
da Pró-Reitoria de Pesquisa, como forma de promover maior comunicação e inte-
gração entre as Unidades USP e as diversas áreas do conhecimento, reforçando 
trabalhos de pesquisa conjuntos, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade.

 A Resolução nº 8029, de 07 de outubro de 2020 , estabelece as normas e defi-
ne os Núcleos de Apoio à Pesquisa (NAPs) como órgãos de integração da USP, 
instituídos com o objetivo de reunir especialistas de uma ou mais Unidades e 
órgãos em torno de programas de pesquisa de caráter interdisciplinar e/ou de 
apoio instrumental à pesquisa.

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/login.jsf
https://cpbec.ip.usp.br/
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-copq-no-8029-de-07-de-outubro-de-2020
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SIGLA NOME COORDENADOR
AMDA Núcleo de Pesquisa em Aprendizado de 

Máquina em Análise de Dados
André Carlos Ponce de Leon    
Ferreira de Carvalho

BioSMat Núcleo de Pesquisa em Materiais para 
Biossistemas

Holmer Savastano Junior

CEDD Núcleo de Pesquisa – Centro de Estudos 
em Direito e Desigualdades

Paulo Eduardo Alves da Silva

CEFAP Centro de Facilidades de Apoio à          
Pesquisa/USP

Alison Colquhoun

CELACC Centro de Estudos Latino-Americanos 
sobre Cultura e Comunicação

Dennis de Oliveira

CENO Centro de Estruturas Navais e Oceânicas Edison Gonçalves
CEPED-USP Centro de Estudos e Pesquisas sobre 

Desastres
Eduardo Mario Mendiondo

CERU Núcleo de Apoio à Pesquisa Centro de 
Estudos Rurais e Urbanos

Leonardo Gomes Mello e Silva

CEsTA Centro de Estudos Ameríndios Renato Sztutman
CIBA Centro Ibero-Americano Pedro Bohomoletz de Abreu 

Dallari
CiTecBio Núcleo de Pesquisa em Ciência e         

Tecnologia de BioRecursos
Elizabete Frollini

CITI USP Centro Interdisciplinar em Tecnologias 
Interativas

Marcelo Knorich Zuffo

CPA Centro de Pesquisas Antárticas Paulo Roberto dos Santos
CPCE Centro de Pesquisa Clínica e 

Epidemiológica
Paulo Andrade Lotufo

Diversitas Núcleo de Estudos das Diversidades, 
Intolerâncias e dos Conflitos

Sérgio Bairon Blanco Sant’Anna

EDEVO-
Darwin

Núcleo de Pesquisa em Educação, 
Divulgação e Epistemologia da 
Evolução Biológica

Nelio Marco Vincenzo Bizzo

EEHA Núcleo de Apoio à Pesquisa em Expressão 
das Emoções no Homem e nos Animais

Emma Otta

Escola da 
Metrópole

Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas 
para a Metrópole Contemporânea: 
Cidades para todos e para cada um – a 
experiência de São Paulo a partir de 2013

João Sette Whitaker Ferreira

FAEPAH Núcleo de Pesquisa em Física Aplicada 
ao Estudo do Patrimônio Artístico e His-
tórico

Marcia de Almeida Rizzutto

FTO Núcleo de Pesquisa em Fisiopatologia e 
Terapêutica Ocular

Eduardo Melani Rocha

Geoanalitica- 
USP

Núcleo de Pesquisas em Geoanalitica – 
USP

Valdecir de Assis Janasi

GMABT Núcleo de Pesquisa em Melhoramento 
Genético Animal, Biotecnologia e 
Transgenia

Flavio Vieira Meirelles

IBE-USP Núcleo de Apoio à Pesquisa – Observatório 
Brasil-Europa em Ciência e Tecnologia

Moacyr Martucci Junior

IDx&T Núcleo para Convergência das Ciências da 
Vida, Física e Engenharia para Inovação 
em Diagnósticos e Terapias

José Eduardo Krieger

iii-INCT Núcleo de Apoio à Pesquisa Instituto de 
Investigação em Imunologia

Jorge Elias Kalil Filho

LabCosmos Núcleo de Estudos do Cosmos Claudia Lucia Mendes de 
Oliveira

Ludens Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas 
sobre Futebol e Modalidades Lúdicas

Flavio de Campos

N.ELAC Núcleo de Pesquisa em Estudos de 
Linguagem em Arquitetura e Cidade

Paulo Cesar Castral

NAP Núcleo de Pesquisa em Novas Arquiteturas 
Pedagógicas

Valéria Amorim Arantes 
de Araújo

NAP Brasil-África Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil África Paulo Daniel Elias Farah
NAP CORS Núcleo de Pesquisa – Centro de Estudos 

das Organizações
Maria Sylvia Macchione 
Saes

NAP Mineração Núcleo de Pesquisa para a Pequena 
Mineração Responsável

Giorgio Francesco Cesare 
de Tomi

NAP/Astrobio Núcleo de Apoio à Pesquisa em Astrobiologia Fábio Rodrigues
NAPAN Núcleo de Apoio à Pesquisa em Alimentos 

e Nutrição
Carmen Cecília Tadini

NAP-BIOP Núcleo de Pesquisa em Diversidade e 
Bioprodutos

Welington Luiz de Araujo

NAPBS Núcleo de Apoio à Pesquisa em Bioenergia 
e Sustentabilidade

Carlos Alberto Labate

NAP-CAENI Núcleo de Estudos das Relações Sul-Sul Amâncio Jorge Silva 
Nunes de Oliveira

NAP-CeMEAI Núcleo de Apoio à Pesquisa do Centro 
de Matemática e Estatística Aplicadas à 
Indústria

Francisco Louzada Neto

NAP-CF Núcleo de Pesquisa em Morfofisiologia 
do Complexo Craniofacial

Wilma Terezinha Anselmo 
Lima

NAP-CIPEM Núcleo de Pesquisa em 
Ciências da Performance em Música

Rubens Rossomano 
Ricciardi

NAP-CriAd Núcleo de Pesquisa em Saúde da Criança 
e do Adolescente

Magda Maria Sales 
Carneiro Sampaio

NAP-CRob Centro de Robótica de São Carlos Denis Fernando Wolf
NAP-DCD Núcleo de Pesquisa em Doenças Crônico-

Degenerativas
Anamaria Siriani de 
Oliveira

NAP-DIN Núcleo de Pesquisa em Doenças 
Inflamatórias

Paulo Louzada Júnior

CEPEDISA/USP Centro de Pesquisas em Direito Sanitário 
da USP

Fernando Mussa Abu-
jamra Aith

NAP-EM Núcleo de Apoio à Pesquisa em 
Escoamento Multifásico

Oscar Mauricio Hernan-
dez Rodriguez

https://www.cemeai.icmc.usp.br/Analytics/nucleo-de-apoio-a-pesquisa-de-aprendizado-de-maquina-em-analise-de-dados-nap-amda/
https://sites.usp.br/biosmat/
https://www.direitorp.usp.br/pesquisa/projeto-cedd/#:~:text=O%20Centro%20de%20estudos%20sobre%20direito%20e%20desigualdades,como%20sugest%C3%B5es%20de%20aperfei%C3%A7oamento%20das%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas%20examinadas.
https://cefap.icb.usp.br/
http://celacc.eca.usp.br/pt-br
https://usp.br/ceno/index.htm
http://www.ceped.eesc.usp.br/
https://ceru.fflch.usp.br/
https://cesta.fflch.usp.br/
http://www.ciba.usp.br/
https://nap-citectbio.iqsc.usp.br/
https://www.lsi.usp.br/citi/
https://igc.usp.br/cpa/
https://diversitas.fflch.usp.br/
http://mz.usp.br/?page_id=188
http://mz.usp.br/?page_id=188
http://www.iea.usp.br/pesquisa/nucleos-de-apoio-a-pesquisa/escola-da-metropole
http://www.iea.usp.br/pesquisa/nucleos-de-apoio-a-pesquisa/escola-da-metropole
https://portal.if.usp.br/faepah/pt-br/grupo
https://igc.usp.br/geoanalitica/
https://igc.usp.br/geoanalitica/
http://www.usp.br/gmab/
https://iii.org.br/
https://www.iau.usp.br/pesquisa/grupos/nelac/
https://brasilafrica.fflch.usp.br/
https://cors.usp.br/
https://sites.usp.br/napmineracao/
http://NAP-CeMEAI
https://sites.ffclrp.usp.br/napcipem/
https://www.crob.eesc.usp.br//
https://www.facebook.com/NUPDCD
https://br.linkedin.com/company/centro-de-estudos-e-pesquisas-de-direito-sanit%C3%A1rio-cepedisa-usp#:~:text=Criada%20em%201988%2C%20o%20Cepedisa%2FUSP%20%C3%A9%20uma%20comunidade,%C3%A0%20efetiva%C3%A7%C3%A3o%20do%20direito%20%C3%A0%20sa%C3%BAde%20no%20Brasil.
https://oscarmhrodriguez13.wixsite.com/nap-em
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NAPENV Núcleo de Pesquisas sobre o 
Envelhecimento e o Idoso

Eduardo Ferriolli

NAP-FisMed Núcleo de Pesquisa em Física Médica Luciano Bachmann 
GeoHereditas Núcleo de Apoio à Pesquisa “Patrimônio 

Geológico e Geoturismo”
Maria da Gloria Motta Gar-
cia

NAPIRM Núcleo de Apoio à Pesquisa em Imagi-
nologia e Ressonância Magnética

Plauto Christopher Aranha 
Watanabe

NAP-LIGGESS Núcleo de Pesquisa em Liderança, Gestão 
e Gerenciamento de Serviços de Saúde

Andrea Bernardes

NAP-MA Núcleo de Apoio à Pesquisa em Mate-
riais Avançados

Antonio Carlos Hernandes

NapMC Núcleo de Apoio à Pesquisa em Mudan-
ças Climáticas

Tércio Ambrizzi

NAPNA Núcleo de Apoio à Pesquisa em Neuro-
ciência Aplicada

Rosana Camarini

NAP-NAE Núcleo de Pesquisa em 
Antropologia Evolutiva

Tábita Hünemeier

NAPOF Núcleo de Apoio à Óptica e Fotônica Vanderlei Salvador Bagnato
NAP-PhotoTech Núcleo de Apoio à Pesquisa em Tecno-

logia Fotoquímica
Mauricio da Silva Baptista

NAP-PN Núcleo de Pesquisa em Diversidade 
Molecular de Produtos Naturais

Massuo Jorge Kato

NAPREI Núcleo de Pesquisa em Redes 
Elétricas Inteligentes

Nelson Kagan

NAP-Retrovírus Núcleo de Apoio em Retrovírus Jorge Simão do Rosário Cas-
seb

NAPSABE Núcleo de Pesquisa em Envelhecimento Yeda Aparecida de Oliveira 
Duarte

NAP-SaMP Núcleo de Pesquisa em Saúde Mental 
Populacional

Paulo Rossi Menezes

NAP-SUSTEX-
MODA

Núcleo de Apoio à Pesquisa de Susten-
tabilidade no Setor Têxtil e na Moda

Francisca Dantas Mendes

NAPTISA Núcleo de Pesquisa em Tecnologia e Inova-
ção para Sustentabilidade da Agricultura

Elisabete A. de Nadai Fer-
nandes

NARA Núcleo de Apoio à Pesquisa em Radio-
astronomia

Fátima Salete Correra

NEAR Núcleo de Estudos Avançados em 
Reabilitação

Linamara Rizzo Battistella

NEC Núcleo de Pesquisa em Neurociências e 
Comportamento

Jackson Cioni Bittencourt

NECI Núcleo de Estudos Comparados e 
Internacionais

Janina Onuki

NEHiLP Núcleo de Pesquisa em Etimologia e 
História da Língua Portuguesa

Vanessa Martins do Monte

NEINB Núcleo de Apoio à Pesquisa em Estudos 
Interdisciplinares sobre o Negro Brasileiro

Ricardo Alexino Ferreira

NEV-USP Núcleo de Estudos da Violência Marcos Cesar Alvarez de 
Abreu

NP-Biomar Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade 
Marinha

André Carrara Morandini

NPV Núcleo de Pesquisas em Vacinas Daniel Youssef Bargieri
NUMEC-MaCLinc Núcleo de Apoio à Pesquisa em Mode-

lagem Estocástica e Complexidade
Jefferson Antonio Galvez

NUPAI Núcleo de Pesquisa Integrada em 
Autópsia e Imagenologia

Paulo Hilário Nascimento 
Saldiva

NUPAUB Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Popula-
ções Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras

Sueli Angeli Furlan

NUPENS Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas 
em Nutrição e Saúde da Universidade 
de São Paulo

Carlos Augusto Monteiro

NuPNE Núcleo de Pesquisa em Neurobiologia 
das Emoções

Norberto Cysne Coimbra

NUPPs Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas Elizabeth Balbachevsky
NUPRI Núcleo de Pesquisas em Relações 

Internacionais
Rafael Antonio Duarte Vila

NuSom Núcleo de Pesquisas em Sonologia Fernando Henrique de 
Oliveira Iazzetta

NUTAU Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da 
Arquitetura, do Urbanismo e do Design

Ranny Loureiro Xavier 
Nascimento Michalski

OBCOM Núcleo de Pesquisa – Observatório de Comu-
nicação, Liberdade de Expressão e Censura

Ferdinando Crepalde Martins

OceanoS Núcleo de Apoio à Pesquisa Oceano 
Sustentável

Celso Pupo Pesce

OIC Núcleo de Apoio à Pesquisa Observatório 
da Inovação e Competitividade

Mário Sergio Salerno

ONCOVET Núcleo de Pesquisa em Oncologia Veterinária Maria Lucia Zaidan Dagli
PGT/USP Núcleo de Política e Gestão da Tecnologia 

e Inovação Sustentável
Guilherme Ary Plonski

NAP/PLAC Núcleo de Apoio à Pesquisa: Produção 
e Linguagem do Ambiente Construído

Nuno de Azevedo Fonseca

Redoxoma Núcleo de Pesquisa em Processos Redox 
em Biomedicina

Paolo Di Mascio

SCA-RP Núcleo de Pesquisa em Saúde da 
Criança e do Adolescente – RP

Luiz Gonzaga Tone

SLCD Núcleo de Pesquisa em Avaliação da 
Fala e Linguagem em Crianças com 
Distúrbios da Comunicação

Claudia Regina Furquim de 
Andrade

TIE-US Núcleo de Pesquisa em Monitoração 
em UTI

Raul Gonzalez Lima

Traje em Cena Núcleo de Pesquisa sobre Traje de 
Cena

Fausto Roberto Poço Viana

TRIBES Núcleo de Pesquisas em Tribologia e 
Engenharia de Superfícies

Andre Paulo Tschiptschin

USP-Cidades Núcleo de Apoio à Pesquisa – USP 
Cidades

Miguel Luiz Bucalem

http://www.eerp.usp.br/research-NAP-apresentacao/
https://www.incline.iag.usp.br/
https://www.ifsc.usp.br/cepof/
http://NAPREI
https://sites.usp.br/retrovirus/
http://www.astro.iag.usp.br/~nara/
https://neci.fflch.usp.br/
https://nehilp.prp.usp.br/
https://nev.prp.usp.br/
http://npbiomar.cebimar.usp.br/pt/
https://nupaub.fflch.usp.br/
http://www.fsp.usp.br/nupens/
https://sites.usp.br/nupps/
https://nupri.prp.usp.br/
http://www2.eca.usp.br/nusom/
https://www.facebook.com/obcom.usp
http://oceanos.nap.usp.br/
http://oic.nap.usp.br/
http://pgt.prp.usp.br/
https://www.fau.usp.br/pesquisa/napplac/index.html
http://www.iq.usp.br/napredoxoma/
https://tramasdocafecomleite.wordpress.com/
http://www.pmt.usp.br/tribes/
https://sites.usp.br/uspcidades/nucleo/
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11.5 Núcleos de Apoio às Atividades de Cultura e 
Extensão (NACEs)
Os Núcleos de Apoio às Atividades de Cultura e Extensão (NACEs) são ór-
gãos de integração da USP, vinculados à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária, instituídos com o objetivo de reunir docentes e especialistas, 
de um ou mais departamentos de uma Unidade ou de Unidades e Órgãos da 
Universidade, em torno de programas culturais ou de extensão, de caráter 
interdisciplinar e/ou de apoio instrumental à cultura e à extensão.

Atualmente, estão em atividades os seguintes NACEs:

NACE – NACEDO – Núcleo em Diagnóstico Odontológico

O NACEDO tem como base o atendimento de pacientes que necessitam de 
diagnóstico em odontologia, principalmente o radiográfico, ou por imagem. 
Atende pacientes da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP-USP), 
(de todas as Disciplinas Clínicas e de Pesquisa), SUS, vinculados aos Núcleos 
de Saúde da Família, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e outras da re-
gião, além de pacientes particulares referendados por profissionais da região.

NACE – NEATS – Núcleo de Empreendedorismo Socioambiental e 
Administração em Terceiro Setor

Atua junto a órgãos públicos, empresas e organizações da sociedade civil 
através de parcerias, contratos e convênios de trabalho, que são realizados 
por equipes técnicas de alto nível formadas por docentes, pesquisadores, 
alunos de graduação e pós-graduação dos cursos da Faculdade de Economia 
e Adminitração (FEA-USP) e de outras unidades da USP. 

NACE – NUMETROP – Núcleo de Extensão em Medicina Tropical

Atua junto à população das comunidades ribeirinhas e de planalto das me-
sorregiões do Baixo Amazonas e Sudoeste do Pará, a população urbana do 
município de Santarém e os profissionais que atuam na rede pública de aten-
ção à saúde da região. Para mais informações acesse: Núcleos de Apoio às 
Atividades de Cultura e Extensão (usp.br)

11.6 Centrais Multiusuários
Entende-se por Central Multiusuário o laboratório, ou o conjunto de vários 
laboratórios, que reúne equipamentos complementares e/ou compartilhá-
veis, disponibilizados a diferentes usuários da própria USP ou de instituições 
externas.

As Centrais Multiusuários aumentam a interação entre pesquisadores e a 
produtividade científica, permitindo que o usuário acesse equipamentos de 
alto custo, técnicas e métodos avançados de investigação, além de contar 
com especialistas e serviços voltados à investigação científica.

Para assegurar a acessibilidade, estabilidade e confiabilidade, as Centrais de-
vem ser regulamentadas e administradas de forma consistente, visando uma 
adequada relação custo-eficácia, e um bom controle de qualidade, de forma 
que possam obter apoio das agências de fomento.

Centrais Multiusuários Existentes na USP

O USPMulti é o novo sistema lançado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inova-
ção onde as Centrais Multiusuários da USP podem se cadastrar para terem 
acesso a uma plataforma de gerenciamento do uso dos equipamentos.

No sistema o usuário interno e externo pode pesquisar a Central que atende 
a sua necessidade e agendar/reservar os serviços desejados e equipamentos 
a serem usados.

Para saber como cadastrar uma Central no sistema (opção disponível ape-
nas  para USP), ou como se cadastrar como usuário (opção para USP e exter-
nos), acesse os manuais do USPMulti clicando aqui.

Existem diversas centrais multiusuários na USP que foram constituídas com 
a abertura do Programa Equipamentos Multiusuários pela Fapesp, em 2011-
2012.  Há também Centrais da USP que tiveram apoio de outras agências de 
fomento como a Finep.

Recém lançado, o USPMulti está iniciando suas atividades, recebendo seus 
primeiros cadastros de Centrais e usuários. Sendo assim, para uma visão 
mais global dos equipamentos multiusuários concedidos pela Fapesp a pes-
quisadores da USP, sugerimos também consultar o link www.fapesp.br/emu.

Para mais informações acesse: https://prpi.usp.br/centrais-multiusuarios/

http://uspmulti.prp.usp.br/
https://uspmulti.prp.usp.br/
https://uspmulti.prp.usp.br/
http://www.fapesp.br/emu
https://prpi.usp.br/centrais-multiusuarios/
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PROGRAMAS E AÇÕES
 OFERECIDOS PELA UNIVERSIDADE

 À COMUNIDADE INTERNA

Imagem: Vista aérea da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo - campus Ribeirão Preto
Fonte: https://imagens.usp.br
Fotógrafo: Acervo CCRP

12 Programas e Ações oferecidas pela 
Universidade à Comunidade Interna

12.1 Bibliotecas Universitárias
A Universidade de São Paulo possui 48 Bibliotecas vinculadas às Unida-
des de Ensino, Pesquisa, Extensão e Órgãos da Administração. Cada Bi-
blioteca possui produtos e serviços de informação destinados a públicos 
especializados, mas é assegurado ao cidadão consulta as obras, bases 
de dados, e-books e revistas da Universidade. Os endereços, horários de 
atendimento, áreas de atuação e outras informações podem ser acessa-
das em: https://www.abcd.usp.br/bibliotecas/fisicas/

12.2 Serviços de Apoio Estudantil

12.2.1 Programa de Permanência Estudantil

12.2.1.1 Programa de Apoio à Permanência e Formação 

Estudantil (PAPFE)

O Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil (PAPFE), opera-
cionalizado pela Coordenadoria de Vida no Campus da Pró-Reitoria de Inclu-
são e Pertencimento no campus Butantã, Quadrilátero Saúde e campus de 
Lorena, Prefeituras da EACH e dos campi USP do interior, integra a política de 
permanência implantada na Universidade, com ações uniformes em todos os 
campi da USP, voltadas para alunos de graduação com dificuldades socioe-
conômicas para se manter na Universidade.

O Programa tem como objetivo promover condições para que o estudante 
mantenha e amplie suas atividades na Academia visando concluir o curso ao 
qual está vinculado, reduzindo a evasão e contribuindo para a formação aca-
dêmica integral. O Programa disponibiliza apoios e bolsas para os quais os 
alunos interessados são classificados socioeconomicamente pelos “serviços 
sociais” de todos os campi, utilizando critérios unificados.

https://imagens.usp.br/
https://www.abcd.usp.br/bibliotecas/fisicas/ 
https://www.abcd.usp.br/bibliotecas/fisicas/ 
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Os apoios e bolsas que compõem o PAPFE/Graduação destinam-se a alunos 
regularmente matriculados na Universidade que estejam cursando sua pri-
meira graduação (não são aceitas inscrições de alunos já graduados).

Integram o Programa:

• Apoio-Moradia (vaga em Conjunto residencial nos campi que oferecem 
esse tipo de apoio e auxílio financeiro mensal);

• Auxílio Alimentação;

• Auxílio-Livros;

• Auxílio Manutenção – Destinado apenas aos alunos da EACH / USP Leste;

• Auxílio Transporte – Apenas para alunos dos Campi do Interior.

Contato
Tel.: + 55 14 3235-8316
E-mail: christinehb@usp.br (Assistente Social - Christine Habib)

12.2.1.2 Moradias Estudantis 

Campus USP Bauru

O Conjunto Residencial Estudantil da USP em Bauru – CRUSP-Bauru, localiza-
se no Campus Universitário de Bauru, atualmente é composto por 2 Blocos 
de Moradia, sendo 5 apartamentos destinados a alunos de Graduação e 1 
apartamento para visitantes da própria universidade, totalizando 60 vagas 
da graduação (48 femininas e 12 masculinas) e 14 para visitantes. Existe 
processo em andamento para ampliação de mais um apartamento com apro-
ximadamente 12 vagas.

Campus USP Capital (Butantã)

O Conjunto Residencial da USP – CRUSP localiza-se na Cidade Universitária e 
é composto por 8 Blocos de Moradia, sendo 6 destinados a alunos de Gradua-
ção, totalizando 1196 vagas. Além das vagas regulares, temos alojamentos 
provisórios destinados aos alunos de Graduação e Pós-Graduação, os quais 
somam mais 201 vagas, além de vários hóspedes.

Campus USP “Luiz de Queiroz” (Piracicaba)

O campus da USP “Luiz de Queiroz” possui 02 moradias, a Casa do Estudante 
Universitário comportando até 155 moradores sendo um prédio de 03 anda-
res residindo um aluno por quarto, dividindo 01 banheiro por 02 alunos. Tem 
área coletiva como sala de tv, internet, jogos, estudo, lavanderia, cozinha, 
recepção e lazer. A outra moradia é a Vila Estudantil formada por 08 casas, 
que atende 32 alunos de graduação e 08 alunos por casa.

Campus USP “Fernando Costa” (Pirassununga)

O Campus de Pirassununga tem quatro alas de moradia da Faculdade de 
Engenharia de Alimentos e Zootecnia (FZEA) e quatro alas de alojamento de 
alunos pagantes e alunos da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
(FMVZ) que vem do Campus Butantã para fazer disciplinas no Campus de 
Pirassununga. O número de vagas disponibilizadas para a FZEA esse ano foi 
de 93 (noventa e três) vagas para a Graduação. A ocupação dessas vagas da 
Moradia para a Graduação se dá pelo processo de seleção do Programa de 
Apoio à Permanência e Formação Estudantil (PAPFE).

Campus USP Ribeirão Preto

No Campus de Ribeirão Preto as Moradias Estudantis estão divididas em três 
espaços diferentes, com total de 376 vagas. 1ª Unidade – CREU localizado 
próximo ao Departamento de Química, possui 160 vagas distribuídas em 05 
blocos. Os quartos são duplos sendo a cozinha, lavanderia e dois banheiros 
compartilhados entre 08 moradores. 2ª Unidade – Bloco F localizado próximo 
à piscina tem capacidade para 82 moradores. Os quartos são individuais, a 
cozinha, lavanderia, banheiros e sala de estudos coletivos. 3ª Unidade – Vila 
Estudantil abriga 134 moradores, com 05 blocos, quartos individuais, cozi-
nha, sala, lavanderia e banheiros compartilhados entre 05 ou 06 moradores.

Campus USP São Carlos

O campus USP de São Carlos possui 5 blocos de moradia estudantil somente 
aos alunos da graduação (Blocos A, B, C, D, E), sendo que o bloco A fica em 
uma área do campus e os demais ficam lado a lado em outra área do cam-

http://christinehb@usp.br
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pus, comportando até 252 moradores. Em cada quarto podem residir até dois 
alunos, sendo que: o bloco A comporta 68 moradores para 32 quartos, bloco 
B, 32 moradores para 16 quartos, bloco C, 32 moradores para 16 quartos, 
bloco D, 60 moradores para 30 quartos e no bloco E, 60 moradores para 30 
quartos.

• No bloco A, os quartos das extremidades (são 4), comportam 3 moradores, 
porque são maiores; não possui sala de convivência;

• Os blocos B, C e D possuem sala de convivência que é utilizada também 
para estudo, o bloco E possui sala de lazer e sala de estudos.

PARA ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Campus USP Capital (Butantã)

O Conjunto Residencial da USP – CRUSP conta com dois Blocos destinados 
a alunos regularmente matriculados em cursos de Pós-Graduação da USP 
(Mestrado e Doutorado). O ingresso é por meio de seleção socioeconômica 
realizada anualmente pelo Serviço Social da Coordenadoria de Vida no Cam-
pus da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Alojamento Provisório para 
alunos de Pós-Graduação: O processo seletivo para o alojamento emergen-
cial da pós-graduação ocorre por meio de avaliação socioeconômica.

Campus USP “Luiz de Queiroz” (Piracicaba)

Conta com a Vila Estudantil formada por 08 casas e parte dessa moradia 
atende 16 alunos de Pós-Graduação, 04 alunos por casa. As moradias dis-
põem de computadores e internet wifi com bom acesso à rede não só nas 
salas coletivas, mas também nos quartos individuais.

Campus USP “Fernando Costa” (Pirassununga)

O número de vagas de moradia disponibilizadas para a FZEA esse ano foi de 
12 (doze) para a Pós-graduação. A ocupação dessas vagas da Moradia para a 
Pós-graduação tanto dos alunos da FZEA como da FMVZ se dá por processo 
de seleção socioeconômica avaliado pela Assistente Social e endossado pela 
Comissão de Moradia.

Campus USP Ribeirão Preto

Pós-Graduação: 04 casas na Rua dos Técnicos.

Campus USP São Carlos

Há alunos de pós-graduação sem bolsa na condição de hóspede.

12.2.1.3 Programa de Suporte aos Estudantes Ingressantes

(SEI)

O Programa de Suporte aos Estudantes Ingressantes (SEI) é uma iniciativa 
da Universidade de São Paulo na busca de rapidamente acolher os alunos 
ingressantes classificados com perfil de prioridade no processo de avaliação 
socioeconômica. Para ter direito aos auxílios do Programa SEI, é necessário 
que o estudante se inscreva no PAPFE, após a conclusão de sua matrícula 
virtual. O Programa de Suporte aos Estudantes Ingressantes consiste em:

• Vaga em Alojamento Coletivo Provisório ou hospedagem em vagas dispo-
níveis nas moradias estudantis, de acordo com a disponibilidade de cada 
campus (as vagas são limitadas);

• Auxílio financeiro;

• Auxílio alimentação.

Para informações específicas, entre em contato com a Coordenadoria de Vida 
no Campus da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, em: https://prip.usp.
br/?s=apoio+estudantil.

12.2.1.4 Passe Escolar 

A Seção de Passe Escolar da Coordenadoria de Vida no Campus da Pró-
Reitoria de Inclusão e Pertencimento é responsável por:

• Envio de matrícula para São Paulo Transportes S.A. – SPTrans e Empresa 
Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo - EMTU/SP;

• A seção viabiliza as solicitações de carteiras de passe escolar para dis-
centes e docentes do campus “Armando Salles de Oliveira” e “Largo São 

https://prip.usp.br/?s=apoio+estudantil
https://prip.usp.br/?s=apoio+estudantil
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Francisco” junto à SPTrans e à EMTU/SP;

• Recarga do Auxílio Alimentação para alunos atendidos emergencialmente;

• Recebe os documentos solicitados pela equipe de Assistentes Sociais do 
Campus “Armando Salles de Oliveira” e realiza o encaminhamento para 
análise.

Para informações específicas, entre em contato com a Coordenadoria de Vida 
no Campus da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, através do formulá-
rio digital disponível em: https://prip.usp.br/fale-conosco/

12.2.2 Estágios e Bolsas

12.2.2.1 Programa Unificado de Bolsas - PUB

O Programa Unificado de Bolsas de Estudos para Estudantes de Graduação (PUB) 
integra a Política de Apoio à Permanência e Formação Estudantil da USP. Tem o 
objetivo de engajar os alunos em atividades de investigação científica ou pro-
jetos associados às demais atividades-fim da Universidade (ensino ou cultura e 
extensão), de maneira a contribuir para a formação acadêmica e profissional.

Para concorrerem às bolsas , os candidatos precisam estar inscritos no Pro-
grama de Apoio à Permanência e Formação Estudantil (PAPFE), da Pró-Reito-
ria de Inclusão e Pertencimento (PRIP)

Mais informações acesse: https://prg.usp.br/programa-unificado-de-bolsas-
-de-estudo-para-estudantes-de-graduacao-pub/

12.2.2.2  Programa de Estímulo ao Ensino de Graduação - PEEG

O Programa de Estímulo ao Ensino de Graduação (PEEG) é voltado a estudan-
tes de todos os cursos da USP, que tenham bom rendimento escolar, e desta-
cado desempenho na disciplina escolhida para desenvolver as atividades de 
monitoria. O programa objetiva incentivar alunos da graduação a aperfeiçoa-
rem estudos em uma área de conhecimento de maior interesse, por meio do 
desenvolvimento de atividades supervisionadas de ensino,

O PEEG atende a uma turma, ou a um conjunto de turmas de uma mesma 
disciplina, que receberá o monitor. Para concorrer a uma vaga de monitor, o 
aluno deve se inscrever no projeto da disciplina cujo conteúdo ele domina por 
ter cursado a própria disciplina ou equivalente. A monitoria deve ser desen-
volvida necessariamente sob supervisão de um dos docentes da disciplina.

 Mais informações acesse: https://prg.usp.br/alunos-2/programas-especiais-2/
programa-de-estimulo-ao-ensino-de-graduacao-peeg/

12.2.2.3 Programa de Educação Tutorial - PET

Implantado na USP em 2003, o objetivo desse programa criado pelo Minis-
tério da Educação do governo federal, é incentivar alunos a desenvolverem 
projetos que envolvam pesquisa, ensino e extensão de forma integrada. 
Visa, ainda, à formação de um profissional crítico e atuante e aliar a forma-
ção acadêmica com a futura atividade profissional, especialmente no caso 
da carreira universitária, além da implementação de ações voltadas para a 
comunidade.

O  PET é vinculado ao  MEC com o objetivo de trabalhar o tripé universitário: 
ensino, pesquisa e extensão universitária. Está subordinado à Pró-Reitoria de 
Graduação, a qual coordena grupos de alunos e docentes em atividades com 
alunos bolsistas, em diversas áreas de conhecimento.

Mais informações acesse: https://prg.usp.br/programa-de-educacao-tutorial-
-pet/

12.2.2.4 Estágio na Pós-Graduação

O estágio de pós-graduandos em instituições externas foi regulado em 
2009. Assim, estágios obrigatórios e não obrigatórios de alunos regula-
res de curso de graduação e de pesquisa na pós-graduação da Univer-
sidade de São Paulo podem ser realizados nas suas dependências ou 
em instituições externas. Os estágios devem propiciar a complemen-
tação do ensino e da aprendizagem, constituindo-se em instrumentos 
de integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento 
técnico-cultural, científico e de relacionamento humano. Estágios não 
obrigatórios são os realizados como atividade opcional, com o intuito 

https://prip.usp.br/fale-conosco/
https://prg.usp.br/programa-unificado-de-bolsas-de-estudo-para-estudantes-de-graduacao-pub/
https://prg.usp.br/programa-unificado-de-bolsas-de-estudo-para-estudantes-de-graduacao-pub/
https://prg.usp.br/alunos-2/programas-especiais-2/programa-de-estimulo-ao-ensino-de-graduacao-peeg/
https://prg.usp.br/alunos-2/programas-especiais-2/programa-de-estimulo-ao-ensino-de-graduacao-peeg/
https://prg.usp.br/programa-de-educacao-tutorial-pet/
https://prg.usp.br/programa-de-educacao-tutorial-pet/
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de complementar a formação do aluno pela vivência de experiências 
próprias da atividade profissional.

12.2.3 Programa Alumni USP
Regido pela Resolução USP 7511, de 16/4/2018, o Programa Alumni USP tem 
como missão criar uma rede de antigos alunos de graduação e pósgradua-
ção, diplomados, para proporcionar o contato entre os colegas (networking), 
mostrar e oferecer vantagens como acesso a recursos da USP, oportunida-
des de trabalho e educação continuada. Trata-se de um instrumento de ges-
tão para melhorar o relacionamento entre a USP e seus egressos, diploma-
dos na graduação e na pós-graduação (mestrado e doutorado), auxiliar na 
gestão dos cursos/ programas e no aprimoramento curricular e servir como 
vitrine das contribuições da Universidade para a sociedade com a finalidade 
de ampliar essa interação e a sua visibilidade.

O programa utiliza de multimeios de comunicação, dentre os quais des-
taca-se a plataforma Alumni USP, onde os egressos realizam voluntaria-
mente os seus cadastros e as interações são estabelecidas. Destaca-se 
que graduados a partir de 1974 e os titulados de pós-graduação a partir 
de 1986 terão aprovação automática do cadastro. Os que estiverem fora 
dessa faixa serão validados pela sua Unidade de origem, pois os dados 
anteriores a esses anos ainda não integram o sistema utilizado.

Público-alvo: diplomados USP da graduação, do mestrado e doutorado

Serviços:

• Divulgação: informações aos egressos sobre o que acontece na USP 
(newsletter, mala-direta e mídias sociais)

• Educação Continuada: divulgação de eventos USP e Alumni USP

• Galeria de Turmas Alumni USP:  memorial virtual, reunião de relatos, 
histórias e depoimentos de turmas formadas na Universidade.

• Buscar turma: encontre alumniusp formados em todos os cursos.

• Biblioteca: acesse artigos e teses pela rede virtual privada da USP.

• Email: crie seu email personalizado da USP.

• Google-Suíte: obtenha acesso ilimitado a recursos do G-Suíte

• Diploma virtual: baixe seu diploma virtual certificado pela USP (para os 
diplomados a partir de 2014)

• Clube de vantagens: aproveite os benefícios oferecidos por parceiros

• Oportunidades: encontre ou publique oportunidades profissionais

• Educação continuada:

O Alumni USP Talks: objetiva ampliar a comunicação da Universidade com 
a sociedade possibilitando que egressos diplomados na USP discorram 
sobre a importância da formação recebida na USP, universidade pública e 
inclusiva, em suas trajetórias profissionais considerando efetivas contri-
buições para a sociedade.

O Prêmio Alumni USP: objetiva premiar os egressos diplomados em curso 
de graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado) que se destacam 
em suas trajetórias profissionais no Brasil e/ou no exterior nas seguintes 
temáticas: contribuições na qualidade de vida das pessoas, nas relações 
humanas e inclusão social, na sustentabilidade ambiental, em inovação e 
empreendedorismo, arte e cultura, ciência e tecnologia.

Contato
Tel: +55 11 2648-1359
E-mail: alumni@usp.br
Facebook: https://www.facebook.com/alumni.usp.br/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2jKwAaaJEmMp8Ipu-iE0Fw
Instagram: https://www.instagram.com/alumniusp/
Twitter: https://twitter.com/AlumniUSP
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/alumniusp/
WhatsApp: wa.me/ 551126481359
Site: https://www.alumni.usp.br/

http://alumni@usp.br 
https://www.facebook.com/alumni.usp.br/
https://www.youtube.com/channel/UC2jKwAaaJEmMp8Ipu-iE0Fw
https://www.instagram.com/alumniusp/
https://twitter.com/AlumniUSP
https://www.linkedin.com/company/alumniusp/
http://wa.me/ 551126481359
https://www.alumni.usp.br/
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12.3 Programa de Auxílio Social

12.3.1 Clínica Odontológica do Campus USP-Capital
A Clínica Odontológica do Campus USP – Capital realiza procedimentos de clínica 
geral relacionados à remoção de lesões de cárie e restaurações; pequenas ci-
rurgias; limpeza; odontopediatria; radiografias intrabucais; terapia com laser de 
baixa potência; diagnóstico de lesões bucais; ações educativas e atendimento 
de urgências (dor, inchaço, infecções, sangramentos e traumas dentais). 

Casos relacionados às especialidades de ortodontia (aparelho); implantes; 
endodontia (canal); alguns tipos de próteses; cirurgias avançadas e dos ter-
ceiros molares (sisos) e tratamento periodontal avançado são encaminhados 
para a Faculdade de Odontologia da USP (FOUSP). 

Público atendido:

• Alunos e seus dependentes: Graduação e Pós- Graduação – mestrado e 
doutorado;

• Funcionários e seus dependentes; Docentes e seus dependentes. 

São considerados dependentes: 

• de Alunos: cônjuge e descendentes até 18 anos; 

• de Funcionários e Docentes: cônjuge, descendentes até 21 anos (caso es-
tejam cursando o ensino superior, atendimento é extensivo até 24 anos) e 
ascendentes. Necessário cadastro prévio no Sistema Marteweb. 

Endereço
Rua do Anfiteatro, 295 – térreo do Bloco “G” do CRUSP, Cidade Universitária 
- Butantã 

Horários de atendimento ao público: 

Agendamento: segunda à sexta-feira, das 07h10 às 17h50. 

Urgências: entrada de segunda à sexta-feira, das 07h10 às 17h00, sujeito à 
existência de vagas.

A Clínica Odontológica não funciona em emendas de feriados (calendário 
RUSP). 

E-mail: atendeodonto.sas@usp.br - (apenas informações – não agendamento) 

odonto.sas@usp.br - (ouvidoria, sugestões, reclamações e elogios) 

Site: https://sau.usp.br/clinica-odontologica/

12.3.2 Serviço de Fisioterapia do Campus USP ”Luiz de

Queiroz”
O Serviço de Fisioterapia (SERVFISIO) do campus “Luiz de Queiroz” – UBAS/
Piracicaba, completou 30 anos de atuação em 2022. Oferece atendimento 
em reabilitação à comunidade do campus e coordena o Programa “Ações em 
Saúde”, homologado pelo Conselho Gestor do campus.

Atualmente, os atendimentos seguem o protocolo de assistência individual 
que consta de:

• Avaliação - entrevista, exame físico, orientações, estabelecer o diagnóstico 
da incapacidade e o programa de tratamento. Orientações de comportamen-
to postural nas atividades de vida diária e ocupacional. Destaque na anam-
nese atual do paciente, história e as queixas sobre pós Covid.

• Sessões - individuais respeitando a privacidade do paciente e dispensando 
o tempo necessário para realização dos procedimentos.

• Sessões em grupo – participação de servidores para incentivo e orientação 
de atividade física e de cuidados com a saúde.

• Tratamento – utilização de recursos de eletroterapia, hidroterapia, cinesio-
terapia e terapia manual com diversos métodos e técnicas e recursos natu-
rais por meio de pomadas e óleos essências.

• Áreas de atendimento – patologias musculesqueléticas (ortopedia e trau-
matologia), sequelas neurológias com ênfase na orientação para família, 
acometimentos de origem ocupacionais, patologias reumáticas advindas dos 
processos degenerativos no envelhecimento, orientação e encaminhamen-
tos para outras especialidades na área da saúde.

O Programa “Ações em Saúde” tem como objetivo principal incentivar, orien-
tar cuidados com a saúde. Propõe ações que possam motivar e gerar respon-
sabilidade e consciência de vida saudável. As ações do programa incluem:

http://atendeodonto.sas@usp.br
http://odonto.sas@usp.br
https://sau.usp.br/clinica-odontologica/
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• Avaliação ergonômica de postos de trabalho que podem ser solicitadas por 
chefias de departamentos, SESMT, servidores e ainda, demanda advinda de pa-
cientes do SERVFISIO que apresenta inadequações em seu posto de trabalho.

• Oficinas interativas in loco e com apresentações sobre orientações de com-
portamento postural, do layout do ambiente e dos equipamentos utilizados 
no posto de trabalho.

• Seminários oferecidos à comunidade com vários temas na área da saúde.

• Grupo interativo com aplicação de técnicas sensoriais e consciência corporal 
para servidores técnicos de laboratório e administrativos ativos no campus.

Contato
Tel.: +55 19 3429-4026
E-mail: fisioterapia.esalq@usp.br

12.3.3 Creches 
Creches em São Paulo

Desde 1982, filhos e filhas de funcionários(as), docentes e estudantes podem 
concorrer às vagas nas Creches/Pré-escolas da Universidade de São Paulo. 
A Creche/Pré-Escola Central, localizada no campus Butantã, foi a primeira 
unidade que inaugurou a Rede de Creches vinculada à Divisão de Creches/
Educação Infantil.

A história dessa rede marca um capítulo especial no cenário da Educação 
Infantil brasileira. Um capítulo que nasce no bojo das lutas por creches e do 
movimento das mulheres, nos movimentos sindicais e mães trabalhadoras, 
consagrando-se como um programa de qualidade no atendimento às crian-
ças pequenas no contexto de uma universidade. Mais que locais destinados 
aos filhos e filhas das famílias que trabalham e/ou estudam na Universidade, 
as unidades partem do princípio de que a Educação Infantil é um direito so-
cial da criança com uma função diferenciada da ação da família.

A rede de creches da USP em São Paulo é coordenada e administrada pela 
Divisão de Creches/ Educação Infantil que pertence à Coordenadoria de Vida 
no Campus da Pró--Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Até o ano de 2016, 
a Divisão de Creches coordenava e supervisionava 5 unidades de Educa-

ção Infantil distribuídas nos campi de São Paulo e interior: Creche/Pré-Escola 
Central e Creche/Pré-Escola Oeste, localizadas no campus Butantã; Creche/
Pré-Escola Saúde, localizada no campus da Saúde Pública; Creche/Pré-Esco-
la Carochinha, em Ribeirão Preto e Creche/Pré-Escola São Carlos. No ano de 
2017, a rede de cinco creches passou por significativas transformações e, 
atualmente, a Divisão de Creches é responsável pela Creche/Pré-Escola Cen-
tral e Creche/Pré-Escola Saúde.

O atendimento, em jornada integral diurna de segunda a sexta-feira nessas 
unidades, é destinado às crianças de 4 meses a 6 anos, filhas de funcioná-
rios(as), docentes e estudantes da USP.

O ingresso nas Creches se dá por meio de um processo seletivo pautado na 
análise socioeconômica realizada pelo Serviço Social da Divisão de Promoção 
Social da Coordenadoria de Vida no Campus da Pró-Reitoria de Inclusão e Per-
tencimento. Um edital é divulgado anualmente com os critérios, distribuição 
das vagas disponíveis e calendário de todo o processo. O número de vagas 
ofertadas é definido anualmente pelas creches de acordo com o espaço físico 
e quadro de pessoal.

Divisão de Creches

Rua da Praça do Relógio, 109 - Bloco K - 1º Andar – Cidade Universitária - Butantã 

CEP: 05508-050 São Paulo - SP

Tel.: +55 11 3091-2046

+55 11 3091-3505

+55 11 3091-0074

E-mail: dvcreche@usp.br

Creche/Pré-Escola Central

Avenida da Universidade, 200 – Cidade Universitária – Butantã 

CEP: 05508-040 São Paulo-SP

Tel.: +55 11 3091-3201

http://fisioterapia.esalq@usp.br
http://dvcreche@usp.br
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+55 11 3091-3228

+55 11 2648-0699

+55 11 2648-1160

E-mail: ccentral@usp.br

Creche/Pré-Escola Saúde

Rua Doutor Arnaldo, 715 – Cerqueira César 

CEP: 01246-904 São Paulo - SP

Tel.: +55 11 3061-7729

+55 11 3061-7801

+55 11 3061-7833

E-mail: csaude@usp.br

Creche em Ribeirão Preto

O ingresso na Creche (Ribeirão Preto) se dá por meio de análise e seleção so-
cioeconômica realizada pela Seção de Serviço Social da Divisão de Promoção 
Social e ocorre de acordo com o Edital a ser publicado na ocasião de abertura 
do processo seletivo.

Endereço
Rua Clóvis Vieira, casa 26 Tel.: +55 16 3315-3581
E-mail: svsocial.pc@usp.br
Horário: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30

Creche e Pré-escola em São Carlos

O ingresso também se dá por meio de análise e seleção socioeconômica rea-
lizada pela Seção de Serviço Social da Divisão de Promoção Social e ocorre de 
acordo com Edital a ser publicado na ocasião de abertura de processo seletivo.

Para informações específicas:

Tel.: +55 16 3373-9113

E-mail: social.prefeitura@sc.usp.br

Berçário e Maternal, em Bauru

O Berçário e Maternal Leite & Amor atende crianças da Faculdade de Odonto-
logia de Bauru (FOB), do Hospital de Reabilitação em Anomalias Craniofaciais 
(HRAC) e da Prefeitura do Campus USP de Bauru (PUSP-B). Conta com o apoio 
da Associação de Pais e Amigos do Berçário e Maternal Leite & Amor (Apabla) 
desenvolvendo projetos de apoio e manutenção, visando o crescimento de 
recursos financeiros, físicos e humanos.

Para informações específicas:

Tel.: +55 14 3235-8392

+55 +55 14 3235-8393

E-mail: apabla@ccb.usp.br

Horário: de segunda a sexta, das 8h às 17h30

Centro de Convivência Infantil, em Piracicaba

As crianças são selecionadas através de análise socioeconômica realizada 
pela Comissão de Apoio ao CCIn, formada por pais usuários representantes 
da ESALQ, PUSP-LQ, CENA, Funcionário e Direção do CCIn e Assistente Social/
DVATCOM e segundo a disponibilidade de vagas.

Para informações específicas:

Tel.: +55 19 3429 4420

E-mail: ccin.lq@usp.br

12.3.4 Unidades Básicas de Saúde
A Assistência Médica e Odontológica disponibilizada por Universidade de São 
Paulo, aos servidores técnico-administrativos (docentes e funcionários), alu-
nos, e respectivos dependentes nas Unidades Básicas de Saúde-UBAS, atra-

http://csaude@usp.br
http://svsocial.pc@usp.br
http://social.prefeitura@sc.usp.br
http://apabla@ccb.usp.br
http://ccin.lq@usp.br
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vés da Superintendência de Saúde, é um benefício de caráter social, desti-
nado a promover a qualidade de vida. Esta Assistência soma-se, de forma 
diferenciada e complementar, à Assistência Médica disponibilizada por SUS 
a todos os servidores e alunos da Universidade, bem como por IAMSPE, des-
tinada exclusivamente a servidores estatutários do Estado de São Paulo, in-
cluindo docentes da USP.

São Carlos

Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 7h45 às 17h.

Agendamentos 

Tel.: +55 16 3373-9195

Tel.: +55 163373-9197

E-mail: servmed@sc.usp.br

Site: http://www.saocarlos.usp.br/servicos/atendimento-medico/

Piracicaba

Centro Médico 

Horário de funcionamento: das 8h às 17h de segunda à sexta-feira.

Tel.: +55 19 3429-4333

E-mail: ubaspiracicaba@usp.br

Serviço Odontológico

Tel.: +55 19 3429-4308

E-mail: odontologico.esalq@usp.br

Site: http://www.pusplq.usp.br/ubas/

Lorena

E-mail: pusp-l@usp.br / svpes@eel.usp.br

Pirassununga

Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h 
às 16h.

Serviço Médico e Odontológico

Tel: +55 19 3565 4015

+55 19 3565 6719

+55 19 3565 4250

E-mail: ubaspira@usp.br

Site: https://www.puspfc.usp.br/?page_id=86

Ribeirão Preto

Serviço Médico

Horário de Atendimento: de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h.

Rua Pedreira de Freitas, casa 14

Tel.: +55 16 3315-3539 

+55 16 3315-3614

E-mail: ubas.rp@usp.br

Serviço Odontológico

Rua Pedreira de Freitas, casa 15

Tel.: (16) 3315-3576

E-mail: clinicaodontologicarp@usp.br

Site: https://www.prefeiturarp.usp.br/page.asp?url=ubas

Bauru

Serviço Médico

Horário de atendimento: segunda à sexta-feira, das 7h às 17h.

http://servmed@sc.usp.br
http://www.saocarlos.usp.br/servicos/atendimento-medico/
http://ubaspiracicaba@usp.br
http://odontologico.esalq@usp.br
http://www.pusplq.usp.br/ubas/
http://pusp-l@usp.br
http://svpes@eel.usp.br 
http://ubaspira@usp.br
https://www.puspfc.usp.br/?page_id=86
http://ubas.rp@usp.br
http://clinicaodontologicarp@usp.br 
https://www.prefeiturarp.usp.br/page.asp?url=ubas
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Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Bauru-SP

Tel.: +55 14 3235-8004

+55 14 3226-2667 

+55 14 3226-2668

E-mail: ubas@ccb.usp.br

Serviço Odontológico

Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 - Bauru-SP 

Tel.: +55 14 3226-2669

E-mail: ubas@ccb.usp.br

Site: http://www.ccb.usp.br/saude_contatos.php

São Sebastião

Tel.: +55 12 3862-8405 

E-mail: cebimar@usp.br

Capital – Área Leste

Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Tel.: +55 11 2648-0033

E-mail: ubas-each@usp.br

Site: http://www5.each.usp.br/ubasleste/

12.4 Escola Corporativa – Desenvolvimento e 

Capacitação de Pessoas
A Escola Corporativa – Desenvolvimento e Capacitação de Pessoas (Es-
cola USP, antiga Escola Técnica e de Gestão da USP) foi criada em agosto 
de 2012 para oferecer capacitação permanente a docentes em cargos de 
gestão e a servidores técnicos e administrativos da Universidade. Ligada 
ao Departamento de Recursos Humanos da Coordenadoria de Adminis-
tração Geral, a Escola parte da premissa de que processos de capacita-
ção e desenvolvimento são essenciais para alcançar um duplo objetivo:

• Tornar as sucessivas gerações de servidores partícipes dos valores uni-
versitários;

• Preparar seu corpo profissional para lidar com a dinâmica de mudan-
ças demandada pelas expressivas transformações do ambiente em que a 
Universidade atua.

Além de capacitar servidores e desenvolver suas competências, a Escola 
USP também tem como objetivo realizar atividades para apoiar, articular 
e encontrar sinergias na capacitação de funcionários das unidades e ór-
gãos da Universidade.

Cursos e eventos

A Escola USP promove capacitações presenciais e a distância direciona-
das para os servidores da USP. Para conhecer algumas dessas capacita-
ções, acesse os posts correspondentes.

Para visualizar os cursos que estão sendo oferecidos atualmente, clique aqui.

Endereço
Rua da Praça do Relógio, 109, bloco L, sala 206 – Cidade Universitária - Butantã 
CEP 05508-050 São Paulo – SP 
Telefone: +55 11 3091-5977

mailto:ubas%40ccb.usp.br?subject=
mailto:ubas%40ccb.usp.br?subject=
http://www.ccb.usp.br/saude_contatos.php
http://cebimar@usp.br
http://ubas-each@usp.br
http://www5.each.usp.br/ubasleste/
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Email: escolausp@usp.br
Site: http://www.usp.br/escolausp

12.5 Restaurantes Universitários
A Divisão de Alimentação da Coordenadoria de Vida no Campus da Pró-Reito-
ria de Inclusão e Pertencimento é responsável pela Administração do Restau-
rante Central e pela fiscalização dos Restaurantes do Campus Butantã (Quí-
micas, Física e PUSP-C), do Quadrilátero Saúde/Direito (Faculdade de Saúde 
Pública, Escola de Enfermagem e Faculdade de Direito), Restaurante da EACH 
e Restaurantes 1 e 2 da Escola de Engenharia de Lorena. Em outras cidades, 
os Restaurantes são administrados pelas Prefeituras de cada campus. A Divi-
são de Alimentação tem como objetivo fornecer refeições adequadas, a pre-
ços e locais acessíveis à comunidade USP (alunos, funcionários e visitantes 
autorizados), considerando-se aspectos higiênico-sanitários e nutricionais.

O cardápio dos restaurantes da USP controlados pela Coordenadoria de Vida 
no Campus da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, pode ser consulta-
do diretamente do seu telefone ou tablet. Você pode marcar um restaurante 
como favorito e sempre que o aplicativo iniciar, você terá o cardápio desse 
restaurante atualizado. Visualize as informações de cada restaurante e veja 
a sua localização no mapa.

A Coordenadoria de Vida no Campus da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimen-
to mantém as informações atualizadas e pode modificá-las sem aviso prévio.

Esse aplicativo utiliza a conexão de dados do celular ou a rede Wi-Fi para 
atualizar as informações. Consulte sua operadora para verificar os custos.

Contato
Rua da Praça do Relógio, 109 - Bloco K - 1º Andar - Cidade Universitária - Butantã 
Tel.: +55 11 3091-3285
E-mail: dvalim@usp.br

Acesso aos Restaurantes Universitários

A Comunidade USP (alunos, funcionários e docentes) tem acesso aos Res-
taurantes pelo Sistema RUCARD com o Cartão de Identificação USP ou pelo 
Aplicativo e-card no celular; Para os problemas de acesso aos Restaurantes 
com o Cartão de Identificação USP, os usuários podem dirigir-se ao Guichê 
RUCARD. Alunos especiais de graduação e pós-graduação, estagiários, estu-
dantes e docentes de outras Universidades, visitantes autorizados e vincu-
lados a cursos na USP, a Unidade USP responsável deverá pedir autorização 
para dvalim@usp.br.

Conheça os restaurantes universitários da USP:

SÃO PAULO - Cidade Universitária 

Caixa central

CARE - Centro USP de Acolhimento e Referência para Estudantes

Rua do Anfiteatro, 295 - Cidade Universitária - Butantã

Horário: segunda a sexta-feira, das 7h às 19h45

O guichê para as carteirinhas e sistema RUCARD funciona de segunda a sex-
ta-feira, no mesmo local, das 8h às 18h.

Os preços podem ser consultados no site https://prip.usp.br/restaurantes/.

Restaurante Central

Praça do Relógio Solar, Travessa 8, nº 300 Tel.: +55 11 3091-3318 |

E-mail: svrcent@usp.br

Horários: https://prip.usp.br/restaurantes/

Restaurante da Física

Rua do Matão, Travessa R, 187 - Instituto de Física 

Tel.: +55 11 3091-6711

Horários: https://prip.usp.br/restaurantes/

mailto:escolausp%40usp.br?subject=
http://www.usp.br/escolausp
mailto:dvalim%40usp.br?subject=
http://dvalim@usp.br
 https://prip.usp.br/restaurantes/
http://svrcent@usp.br 
https://prip.usp.br/restaurantes/ 
https://prip.usp.br/restaurantes/
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Restaurante das Químicas

Av. Prof. Lineu Prestes, 748 - Instituto de Química Tel.: +55 11 3091-1181

Horários: https://prip.usp.br/restaurantes/

Restaurante da Prefeitura do Campus da Capital

Av. Prof. Almeida Prado, 1280 Tel.: +55 11 3091-0495

Horários: https://prip.usp.br/restaurantes/

SÃO PAULO - Cerqueira César

Há dois restaurantes nas unidades da USP localizadas próximo ao metrô Clí-
nicas. O carregamento de créditos é adquirido por boleto bancário ou Pix.

Restaurante da Faculdade de Saúde Pública

Av. Dr. Arnaldo, 715 Tel.: +55 11 3061-7785

E-mail: restaurantesqsd@usp.br Horários: segunda a sexta-feira 

Almoço: 11h15 às 14h15 

Jantar: 17h30 às 19h45

Site: https://prip.usp.br/restaurantes/

Restaurante da Escola de Enfermagem 

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 

Tel. : +55 11 3061-7518

E-mail: restaurantesqsd@usp.br

Horários: segunda a sexta-feira das 11h15 às 14h15 

Site: https://prip.usp.br/restaurantes

SÃO PAULO - Centro

Para carregar os cartões é necessário ir até a Tesouraria da unidade.

Restaurante da Faculdade de Direito

Rua Riachuelo, 185 - 2º andar intermediário - Largo São Francisco 

Tel.: +55 11 3111- 4054

E-mail: restaurantesqsd@usp.br 

Horários: segunda a sexta-feira Almoço: 11h30 às 14h

Jantar: 17h30 às 19h 

Site: https://prip.usp.br/restaurantes/

SÃO PAULO - Campus Capital Área Leste

Os créditos são adquiridos no edifício 1, térreo, próximo à entrada do restau-
rante. O atendimento é realizado de segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, 
das 11 às 14 horas e das 17 às 19 horas.

Restaurante da Escola de Artes, Ciências e Humanidades

Av. Arlindo Bettio, 1000 - térreo do edifício 1 - Ermelino Matarazzo 

Tel.: +55 11 2648-0101

E-mail: svreach@usp.br 

Horários: segunda a sexta-feira 

Café da manhã: 7h às 8h 

Almoço: 11h15 às 14h15 

Jantar: 17h30 às 19h45 

Site: https://prip.usp.br/restaurantes/

https://prip.usp.br/restaurantes/ 
https://prip.usp.br/restaurantes/ 
http://restaurantesqsd@usp.br
https://prip.usp.br/restaurantes/
http://restaurantesqsd@usp.br
https://prip.usp.br/restaurantes 
http://restaurantesqsd@usp.br
https://prip.usp.br/restaurantes/
http://svreach@usp.br
https://prip.usp.br/restaurantes/
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BAURU

A aquisição da refeição é feita no caixa (ponto de venda), que atende das 
11 horas às 13h30, de segunda a sexta feira, exceto feriados, pontos facul-
tativos e recesso anual previsto pela administração da Prefeitura do Campus 
USP de Bauru.

Restaurante Universitário

Al. Dr. Octavio Pinheiro Brisola, 9-75 - Vila Universitária 

Tel.: +55 14 3235-8337

Horário: 11h às 13h30

LORENA

São dois restaurantes em Lorena.

Restaurante da Escola de Engenharia de Lorena - Área 1 

Estrada Municipal do Campinho, 100 - Bairro do Campinho 

Tel.: +55 12 3159-5304

E-mail: resteel@usp.br

 Horários: segunda a sexta-feira 

Almoço: 11h às 14h

Jantar: 17h às 19h30 

Site: https://prip.usp.br/restaurantes/

Ponto de venda - Área 1 - Prédio do Setor Financeiro 

Horários: segunda, quarta e quinta-feira das 11h30 às 13h30 

       e das 16h30 às 19h30 

               Sexta-feira das 11h30 às 13h30

Restaurante da Escola de Engenharia de Lorena - Área 2 

Estrada Municipal Chiquito de Aquino,1000 - Bairro Mondesir 

Tel.: +55 12 3159-9806

E-mail: resteel@usp.br 

Horários: segunda a sexta-feira 

Almoço: 11h30 às 13h 

Site: https://prip.usp.br/restaurantes/

Ponto de venda - Área 2 – Hall de entrada do Campus 2 Horário: terça-feira 
das 11h30 às 14h.

PIRACICABA

O ponto de venda de créditos funciona de segunda a sexta-feira, das 10h30 
às 13h30 e das 17h30 às 19 horas, e no primeiro sábado de cada mês das 
11h30 às 13 horas. O pagamento deve ser realizado em dinheiro.

Restaurante Universitário 

Avenida Pádua Dias, 11 Tel.: +55 19 3429-4356

E-mail: restaurante.lq@usp.br

Horários:

Almoço: das 11h00 às 12h00. Jantar: das 17h30 as 18h30

Cardápio: https://www.esalq.usp.br/boletim/cardapio-do-ru

PIRASSUNUNGA

O Restaurante Universitário fica localizado no prédio central e é administrado 
pela Prefeitura do Campus Fernando Costa. As instalações podem acomodar 
até 200 pessoas por vez.

A utilização do cartão USP, carteirinha digital e-card USP ou documento de 

http://resteel@usp.br
https://prip.usp.br/restaurantes/
http://resteel@usp.br
https://prip.usp.br/restaurantes/
http://restaurante.lq@usp.br
https://www.esalq.usp.br/boletim/cardapio-do-ru
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identificação com foto é obrigatória para acesso ao Restaurante. Caso não 
tenha recebido seu cartão e não tenha um celular compatível com o e-card 
USP, clique aqui para visualizar os procedimentos de solicitação de um cartão 
Provisório para utilização no Restaurante Universitário.

Acesse o formulário de solicitação do cartão categoria especial.

Restaurante Universitário

Av. Duque de Caxias Norte, 225 Tel.: +55 19 3565-4028

E-mail: alimentacao-p@usp.br

Horário de Funcionamento na Pandemia: 11:00 – 12:30 com fornecimento de 
Marmitex (mediante agendamento)

Cardápio: https://uspdigital.usp.br/rucard/Jsp/cardapioSAS.jsp?codrtn=5

RIBEIRÃO PRETO

O horário de funcionamento da área administrativa do restaurante é de se-
gunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas. O local fica próximo às agências ban-
cárias do campus.

Restaurante Central do Campus de Ribeirão Preto

Av. Bandeirantes, 3.900

Tel.: +55 16 3315-3560

E-mail: scalim.pc@usp.br Horários:

Almoço: das 12h até as 13h Jantar: das 17h até às 18h

Cardápio: https://www.prefeiturarp.usp.br/restaurante/

SÃO CARLOS

São três restaurantes em São Carlos, que atendem os campi 1 e 2 e o CRHEA.

Restaurante Universitário Campus I

Av. Trabalhador São-Carlense, 400

Restaurante Universitário Campus II

Rua João Dagnone, 1.100 Tel.: +55 16 3373-8302

Horários:

Almoço de segunda a sexta-feira: das 1h às 12h30 

Almoço no sábado e domingo: 11h30 às 13h 

Jantar de segunda a sexta-feira: 17h15 às 18h45

Cardápios: http://www.puspsc.usp.br/cardapio/

Restaurante CRHEA

Tel.: +55 16 3373-9129

+55 16 3373-9110

E-mail: restaurante.prefeitura@sc.usp.br

Horário: segunda à sexta-feira das 11h30 às 13h00

http://alimentacao-p@usp.br
https://uspdigital.usp.br/rucard/Jsp/cardapioSAS.jsp?codrtn=5
http://scalim.pc@usp.br
https://www.prefeiturarp.usp.br/restaurante/
ttp://www.puspsc.usp.br/cardapio/ 
http://restaurante.prefeitura@sc.usp.br
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12.6 Educação Física e Esportes

12.6.1 Área de Esportes da PUSP Lorena
Disponibiliza várias modalidades de esporte, condicionamento físico e entre-
tenimento. Público alvo: Alunos, servidores e professores da EEL.

Inscrições: Efetuar a inscrição na Área de Esportes das 08h às 12h e das 14h 
às 18h de segunda a sexta- feira.

Endereço:

Praça de Esportes - Área I End.: Estrada municipal do Campinho, S/N, Campinho

CEP: 12602-810 Lorena-SP

Tel.: +55 12 3159-5322

Email: sylvio@debas.eel.usp.br (Prof. Sylvio Ballerini)

12.6.2 Centro de Educação Física, Esportes e Recreação 

de Ribeirão Preto
O Centro de Educação Física, Esportes e Recreação de Ribeirão Preto tem 
por finalidade orientar e estimular os usuários para a prática de atividades 
físicas, esportivas e recreativas, visando à promoção da saúde. Dispõe de 
um ginásio de esportes, duas quadras externas poliesportivas descobertas, 
três quadras externas poliesportivas cobertas, três quadras de tênis, piscina 
semiolímpica, pista de atletismo oficial com piso sintético, campo de futebol 
oficial, campo de futebol auxiliar, sala de musculação e salas para atividades 
físicas diversas.

Atividades

No início do semestre, são oferecidos cursos e atividades tanto na modalida-
de de inscrição diária como com inscrição presencial. A lista com as ativida-
des e seus horários, bem como a forma de inscrição, pode ser consultada no 
site https://www.prefeiturarp.usp.br/cefer/.

Projeto 60+ e Comunidade Externa

As inscrições das atividades para a Comunidade Externa e para o Projeto 60+ 
da Pró Reitoria de Cultura e Extensão são realizadas no início do semestre, 
presencialmente, na Secretaria do CEFER. Os horários podem ser consulta-
dos no site https://www.prefeiturarp.usp.br/cefer/ .

Sala de Musculação

Para utilizar a sala de musculação é necessário apresentar na Secretaria o 
Cartão USP físico (não serve o e-Card) e o comprovante de vacina da CO-
VID-19. É preciso fazer a reserva no Reservio (https://cefer.reservio.com) to-
das as vezes que quiser utilizar a academia. As reservas abrem 24h antes de 
cada horário, por exemplo, o horário da segunda-feira às 16h tem sua reser-
va liberada a partir das 16h do domingo.

Piscina

Para utilizar a piscina é necessário apresentar na Secretaria o Cartão USP fí-
sico (não serve o e-Card), o comprovante de vacina da COVID-19 e atestado 
médico (aptidão para a prática de atividades aquáticas). Não é necessário 
fazer reserva para uso da piscina.

Endereço
Av. Prof. Dr. Zeferino Vaz, 819 - Vila Monte Alegre
CEP: 14040-020 - Ribeirão Preto - SP 
Tel.: +55 16 3315-3561 
E-mail: cefer.pc@usp.br
Site: https://www.prefeiturarp.usp.br/cefer/

http://sylvio@debas.eel.usp.br
https://www.prefeiturarp.usp.br/cefer/
https://www.prefeiturarp.usp.br/cefer/
https://cefer.reservio.com
mailto:cefer.pc@usp.br
https://www.prefeiturarp.usp.br/cefer/
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12.6.3 Centro de Educação Física, Esportes e Recreação 

de São Carlos
A comunidade do Campus pode usufruir da infraestrutura e das atividades e 
eventos promovidos pelo CEFER. São quatro quadras poliesportivas, duas de 
tênis e uma de peteca (todas em processo de reforma), campo de areia, duas 
piscinas, espaço multifuncional (sendo montado), campo de futebol, Ginásio 
de Esportes com quadra poliesportiva e capacidade para 1.300 pessoas e 
Salão de Eventos, com 1.405 m².

Quanto às atividades físicas, o interessado pode optar pelas atividades fí-
sicas e esportivas oferecidas pelo CEFER (voltadas para saúde e qualidade 
de vida) e pelas modalidades esportivas de treinamento em parceria com a 
Atlética do Centro Acadêmico Armando de Sales Oliveira (CAASO).

Ginásio de Esportes: Inaugurado em abril de 2001, o ginásio tem 2.301 
m² e capacidade para 1.300 pessoas. A quadra é poliesportiva, com piso de 
madeira flutuante. O local conta com placar eletrônico, vestiários, salas de 
apoio e mezanino para tênis de mesa e outras atividades.

Espaço Multifuncional: Conta com seis aparelhos cardiovasculares (es-
teira e ergométricas), materiais para treinamento funcional, além de uma 
área para exercícios livre. Está funcionando especificamente para aulas e 
atividades sob orientação dos educadores do CEFER.

Piscinas: O CEFER dispõe de duas piscinas: uma semiolímpica e uma de 
12,5m para recreação e hidroginástica, onde é possível a utilização para 
prática livre, treinos e aulas de verão.

Quadras: São quatro quadras poliesportivas, duas quadras de tênis e uma 
quadra de peteca (em processo de reforma).

Campos: Os usuários podem usufruir de um campo de futebol com me-
didas oficiais e um campo de areia para futebol, vôlei e beach tênis.

Salão de Eventos: Abriga eventos e atividades culturais do campus. Com 
1.405 m², o prédio dispõe de palco, mezanino, camarins, vestiários, sanitá-
rios e depósito.

A utilização das instalações do Centro Esportivo é permitida mediante 
reserva na Secretaria. Duração de reservas: Quadras: 1h; Ginásio: 1h e 
Campos: 2h.

Contato
Campus USP São Carlos - Área 1 
Av. Trabalhador são-carlense, 400
CEP 13566-590 São Carlos - SP
Tel.: +55 16 3373-9107
E-mail: esporte.prefeitura@sc.usp.br

12.6.4 - Centro de Estudos e Práticas de Atividade 

Física da Área Capital - Leste

Ginásio Poliesportivo

O ginásio poliesportivo é utilizado para atividades didáticas e recreativas dos 
alunos. Com mais de 3.000 m², possui área de tatame, três quadras para prá-
tica de futsal, handebol, basquete, vôlei e outros esportes e duas salas para 
atividades físicas e dança. Também está instalado no ginásio o laboratório 
para desenvolvimento de estudos sobre o movimento humano. A EACH conta 
também com duas quadras externas. 

Reserva de Espaços 

Endereço: Rua Arlindo Béttio, 1000 - Ermelino Matarazzo CEP: 03828-000 São 
Paulo  
Telefone: +55 11 3091-1047 
Email: ginasio-each@usp.br 
Site: http://www.each.usp.br/salas/web/day.php?year=2020&month=9&- 
day=10&area=19 

http://esporte.prefeitura@sc.usp.br
mailto:ginasio-each@usp.br
http://www.each.usp.br/salas/web/day.php?year=2020&month=9&- day=10&area=19
http://www.each.usp.br/salas/web/day.php?year=2020&month=9&- day=10&area=19
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Nome: Treinamento resistido com pesos

Natureza: Projeto de extensão - ensinamentos teóricos e prática de exercí-
cios de força com o uso de aparelhos específicos de musculação

Coordenador: Educador Caio Ferraz Cruz

Público-alvo: Comunidade interna da EACH (estudantes, docentes e funcio-
nários)

Forma/critérios de acesso/seleção: https://forms.gle/LLBoVu7oppvWvXAM8 

Periodicidade: Semanal

Dias e horários: Turma 1: quartas e sextas-feiras, das 10h às 11h30 e Turma 
2: quartas e sextas-feiras, das 11h30 às 13h
Contato: caiofcruz@usp.br

12.6.5 Centro de Práticas Esportivas da Universidade 
de São Paulo
O CEPEUSP, localizado no campus da capital, está capacitado para atender a 
demanda da comunidade USP e ainda estender seus serviços à comunidade 
externa, sempre que possível. Com uma área de 514.244 metros quadrados, 
dispõe de uma infraestrutura com equipamentos para a prática de diversas 
atividades física e esportivas, a saber:

• Conjunto Aquático

• Estádio

• Campos de Futebol

• Campo de Futebol Areia

• Espaço Multiuso/Nuri

• Vestiários, Lanchonete

• Pista de Atletismo

• Velódromo

• Quadras Externas

• Quadras Cobertas

• Quadras de Tênis 

• Raia Olímpica

O Centro Esportivo da USP oferece à comunidade universitária (alunos, pro-
fessores e funcionários) uma ampla programação de atividades físicas e es-
portivas constituidas de cursos semestrais e sazonais, workshops, encontros 
educativos, eventos e competições. Os cursos semestrais seguem o crono-
grama letivo da Universidade com vistas a proporcionar à comunidade USP a 
prática regular de atividades físicas e esportivas. 

Site: https://cepe.usp.br/cursos/

Programas Interdisciplinares

PRODHE - Programa de Desenvolvimento Humano pelo Esporte. Este pro-
grama do CEPEUSP tem como público-alvo universitários, jovens, adultos, 
idosos, crianças e adolescentes com o intuito de estimulá-los a terem vidas 
mais ativas, reconhecendo o valor das Atividades Físicas e Esportivas e incor-
porando hábitos e modos de vida ativos.

Site: https://cepe.usp.br/programa-desenvolvimento-humano/

PROCapoeira - O Programa de Estudos e Práticas em Capoeira tem por fina-
lidade reunir estudantes, profissionais e pesquisadores para promover estu-
dos, vivências, debates e pesquisas, com o propósito de gerar conhecimen-
tos sobre as múltiplas dimensões que envolvem a Capoeira, sejam em seus 
aspectos históricos, sociais, educacionais e culturais.

Site: https://cepe.usp.br/cepecap/

GEAFAS - Grupo de Estudos em Atividade Física Adaptada e Saúde. O grupo 
reúne profissionais e estudantes das áreas de Educação Física, Saúde e áreas 
afins com o objetivo de avaliar, prescrever atividades e elaborar programas 

https://forms.gle/LLBoVu7oppvWvXAM8
mailto:caiofcruz@usp.br
https://cepe.usp.br/cursos/
https://cepe.usp.br/programa-desenvolvimento-humano/
https://cepe.usp.br/cepecap/


CARTA DE SERVIÇOS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

154

CARTA DE SERVIÇOS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

155

específicos, dentro dos princípios fundamentais do conhecimento científico 
das atividades físicas, como adjuvante indispensável ao tratamento de doen-
ças crônicas, deficiências, distúrbios da saúde e grupos especiais.

Site: https://cepe.usp.br/geafas/

Atléticas

O Centro Esportivo abriga as atividades esportivas da LAAUSP - Liga Atlética 
Acadêmica da Universidade de São Paulo, composta por 27 Atléticas e atua 
para atender esta demanda de maneira satisfatória.

As informações sobre as condições para frequentar o Centro e a documenta-
ção necessária para o acesso, consulte a programação: 

Site: https://cepe.usp.br/como-frequentar/

Endereço:
Praça 02, Prof. Rubião Meira, 61 - Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-110 São Paulo – SP
Telefone:
+55 11 3091-1047 - Cursos
+55 11 3091-3362 - Carteirinha e Reserva de instalações
Emails:
curscepe@usp.br –  Cursos 
carteiras.cepe@usp.br –  Carteirinha 
reservascepe@usp.br - Reserva de instalações
Site: https://cepe.usp.br/cursos/

A programação dos cursos oferecidos pelo CEPEUSP e os períodos de inscri-
ção em cada semestre estão disponíveis no site www.cepe.usp.br

12.6.6  Seção de Apoio às Práticas Esportivas de Bauru
A Seção de Apoio às Práticas Esportivas oferece uma variada programação 
de atividades, visando principalmente o bem-estar, a melhoria da quali-
dade de vida e a integração da comunidade do Campus com a sociedade 
bauruense, promovendo assim o exercício da extensão universitária, um 
dos objetivos fins da USP. A programação é dirigida aos alunos, professo-
res e funcionários do Campus e aos integrantes do Projeto Revivendo 60+ 
(Universidade Aberta à Terceira Idade), envolvendo esportes coletivos e 
de práticas individuais de atividades físicas como: ginástica laboral, con-
dicionamento físico, futebol de campo, futsal, hande bol, basquete, vôlei, 
musculação, caminhadas, corridas, entre outras. Além da programação 
fixa, a seção organiza diversos eventos esportivos internos e outros aber-
tos à comunidade em geral, como a Caminhada Pró-Saúde e a Volta USP. 
O Projeto Revivendo 60+, que conta hoje com aproximadamente 280 ins-
critos, envolve, além das modalidades esportivas, atividades culturais e 
de enriquecimento humano.

Endereço:
Al. Dr. Octavio Pinheiro Brisola, 9-75 
Vila Nova Cidade Universitária
 CEP: 17012-901     Bauru-SP
Horário: 
Segunda a sexta-feira
8h às 23h 
Telefones:
+ 55 14 3235-8391 | +55 14 3235-8452
E-mails:
christinehb@usp.br - DVATCOM (Assistente Social - Christine Habib)
alexandrecarrara@usp.br (Educador Esportivo Alexandre Carrara 
alesassaki@usp.br (Educador Esportivo Alexandre Sassaki)
Site: http://www.ccb.usp.br/esportes.php

https://cepe.usp.br/geafas/
https://cepe.usp.br/como-frequentar/
http://curscepe@usp.br
http://carteiras.cepe@usp.br
http://reservascepe@usp.br
https://cepe.usp.br/cursos/ 
http://www.cepe.usp.br
http://christinehb@usp.br
http://alexandrecarrara@usp.br
http://alesassaki@usp.br
http://www.ccb.usp.br/esportes.php
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12.6.7 Seção Técnica de Práticas Esportivas de Piracicaba
A Seção Técnica de Práticas Esportivas (SCPRAES), da Prefeitura do Campus 
USP “Luiz de Queiroz”, tem por objetivo promover atividades físico-esporti-
vas e recreativas para a comunidade universitária, servidores docentes e não 
docentes, assim como seus dependentes legais. Atua também nos cursos de 
graduação e pós-graduação, oferecendo a disciplina PRG0001. Desenvolve 
ainda atividades físicas que fazem parte do Programa60+ da Pró Reitoria de 
Cultura e Extensão Universitária. Organiza eventos esportivos e programas 
individuais e coletivos.

Piscina

Horário de funcionamento

Terça-feira à sábado, das 9h às 13h30 e das 14h30 às 18h. 

Domingos, feriados e pontes de feriados: fechada.

Praça Esportiva 

Horário de funcionamento

Terça à sexta-feira das 7h às 22h. 

Sábado das 9h às 18h.

Domingos, feriados e pontes de feriados: fechada.

Horário especial de funcionamento de férias de acordo com o calendário es-
colar da USP. 

Terça à sexta-feira das 07h30 às 11h30 e 13h00 às 21h00.

Sábados, domingos e recesso a seção permanecerá fechada.

Reservas de Espaço

Reserva para uso de espaços esportivos deve-se dar por meio de formulário 
eletrônico disponível em no site.

Contato
Av. Pádua Dias,11
CEP: 13418 900 Piracicaba - SP
Tel.: +55 19 3429-4182
+55 19 3429-4106
E-mail: scpraes.lq@usp.br
Site:  http://www.pusplq.usp.br/?page_id=369

12.6.8 Seção Técnica de Práticas Esportivas de 

Pirassununga 
A Seção Técnica de Práticas Esportivas – PRATESP oferece diversos programas 
de Práticas Desportivas como futebol de salão, futebol de campo, tênis de 
campo, atletismo, vôlei de areia, entre outras. As atividades são realizadas 
semestralmente de acordo com o calendário escolar da USP e são voltadas 
para alunos de graduação, pós-graduandos, estagiários, professores, funcio-
nários e respectivos dependentes. O objetivo é promover a integração social 
da comunidade universitária, conscientizar sobre a importância da prática da 
atividade física e esportiva como melhoria e manutenção da saúde.

Aos interessados é necessário que façam uma avaliação médica e estejam 
aptos para a prática das atividades físico-esportivas. 

As reservas de quadras e espaços esportivos deve ser feita por meio do sis-
tema de agendamento disponível no site.

Contato
Estrada São Domingos
Pirassununga - SP 
Tel.: +55 19 3565-6743
Site: https://www.puspfc.usp.br/?page_id=101

about:blank
about:blank
about:blank
https://www.puspfc.usp.br/?page_id=101
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12.7 Inovação e Empreendedorismo

12.7.1 Conexão Inter-USP
Este Programa da Agência USP de Inovação tem por objetivo oferecer a in-
termediação em projetos de pesquisa que possuam potencial de gerar 
inovação, bem como o contato entre os pesquisadores de todos os laborató-
rios e grupos de pesquisa da Universidade de São Paulo.

Por meio desse programa, os pesquisadores apresentam suas demandas, 
por meio do preenchimento de um formulário, para que identifiquemos ou-
tros pesquisadores na Universidade que tenham as soluções, propostas ou, 
principalmente, que queiram participar do desenvolvimento de projetos de 
pesquisa que atendam estas necessidades.

Cadastrar demanda – Empresa, entidade sem fins lucrativos ou governo.

Consultar chamadas em aberto

12.7.2 Coworking USP
O Coworking USP é uma área dedicada a trazer um ambiente empreendedor 
e inovador dentro da cidade universitária. É um espaço de conexão, trocas 
e inspiração. Uma zona neutra que convida todos os cursos a interagirem e 
terem seu #momentoeureca, fazer networking, aprender e empreender.

Localização: Agência Santander, Praça dos Bancos, Avenida Luciano Gualberto

Horário de Funcionamento: 9h às 17h

Telefone: +55 11 2648-0994
Solicitar o uso do espaço: http://bit.ly/coworkingusp
Contato: coworking@usp.br
*o espaço ainda não possui WiFi e o eduroam não cobre a área dos bancos.

12.7.3 Habitats de Inovação
A Agência USP de Inovação atua na articulação das incubadoras de empresas 
de base tecnológica e social, parques tecnológicos e demais empreendimen-
tos de inovação dos quais a Universidade de São Paulo participa, cabendo-lhe 
aproximar a universidade aos demais atores do ecossistema de inovação e 
empreendedorismo. Integra atualmente a governança de quatro habitats de 
inovação no Estado de São Paulo:

 Incubadora Tecnológica de São Paulo – CieTec (https://www.cietec.org.br);

ESALQTEC (https://www.esalqtec.com.br/site);

HABITS/Incubadora Escola (https://habits.usp.br);

Supera Parque (https://superaparque.com.br).

12.7.4 Portal de Comunicação de Criação 
A Agência USP de Inovação lançou o Portal de Comunicação de Criação, um 
sistema baseado em processo eletrônico que torna possível aos pesquisado-
res submeter e visualizar o status de suas criações, reduzindo o trâmite em 
papel ao mínimo necessário.

O Portal permite aos criadores a realização das seguintes atividades:

Preencher e enviar sua Comunicação de Criação on-line;

Verificar o estágio das Comunicações de Criação apresentadas;

Acompanhar o estágio das proteções decorrentes das Comunicações de Criação;

Acompanhar o estágio dos contratos decorrentes das Comunicações de Criação.

Para acessar o portal: https://inteum.uspdigital.usp.br/inteumweb/inven-
torportal/login.aspx

E-mail: pidireto@usp.br 

Tel.: +55 11 3091 4474

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2xiyDnH2MlwZf-fuBSWngiO5Owh79Y_QhInI3EBm9iRlMiA/viewform?c=0&w=1
http://www.inovacao.usp.br/chamadas-conexao-inter-usp/
http://bit.ly/coworkingusp
file:///I:/EGIDA/Carta%20de%20Servi%c3%a7os/Diagramacao/Lote4/javascript:DeCryptX('1d1p3z1p1s2m0i3q0g0@0u3v1q1/1c2t')
https://www.cietec.org.br
https://www.esalqtec.com.br/site
https://habits.usp.br
https://superaparque.com.br
https://www.inovacao.usp.br/comosolicitar/
https://www.inovacao.usp.br/comosolicitar/
mailto:pidireto@usp.br
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PORTFÓLIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
À COMUNIDADE EXTERNA

Imagem: Vista aérea da fachada da Faculdade de Medicina da USP 
- Quadrilátero Saúde/Direito - campus  São Paulo
Fonte: https://imagens.usp.br
Fotógrafo: Marcos Santos

13 Portfólio de Prestação de Serviços à 
Comunidade Externa

13.1 Saúde

13.1.1 Serviços Médicos e Hospitalares

13.1.1.1 Hospital Universitário (HU)

O Hospital Universitário da Universidade de São Paulo foi idealizado em 1966 
pela Congregação da Faculdade de Medicina, que pretendia a criação de um 
novo curso de medicina, com a proposta de unificar o ensino teórico e práti-
co, além de organizar as diferentes áreas da saúde. Dos vários encontros e 
discussões, é inaugurado em 6 de agosto de 1981, o Hospital Universitário da 
Universidade de São Paulo.

Além da importante função assistencial, fundamental para o exercício da prá-
tica em saúde para os alunos, o HU tem como missão primordial o ensino, 
com integração das unidades da área da saúde da Universidade de São Paulo 
(Faculdade de Medicina, Escola de Enfermagem, Faculdade de Saúde Pública, 
Faculdade de Odontologia, Instituto de Psicologia e Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas). O HU recebe anualmente cerca de 2.500 alunos e tem, apro-
ximadamente, 400 pesquisas em andamento, mantendo assim sua missão e 
compromisso com o ensino, pesquisa e assistência.

O Hospital Universitário é composto pelo Departamento Médico, Departa-
mento de Enfermagem, Departamento de Farmácia e Laboratório Clínico, 
Departamento Administrativo, Divisão de Nutrição e Dietética, Divisão de 
Odontologia, além de Divisões, Serviços e Supervisões necessários para o 
atendimento adequado aos pacientes atendidos no hospital.

O HU atende:

Comunidade USP: definida através da Resolução USP 7043/2015
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Parte da população da Região Centro-Oeste do Município de São Paulo: aten-
dimento em média complexidade a pacientes encaminhados através das Uni-
dades Básicas de Saúde da região de abrangência ou por meio do Sistema 
CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde da Secretaria 
de Estado da Saúde)

Contato
Avenida Professor Lineu Prestes, 2565 – Cidade Universitária – Campus Butantã 
CEP: 05508-000 São Paulo - SP
Site: www.hu.usp.br

13.1.1.2 Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais

(HRAC/Centrinho)

O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC) da Universida-
de de São Paulo (USP) fica localizado no Campus de Bauru (SP), juntamente 
com a Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) e a Prefeitura do Campus 
USP de Bauru (PUSP-B).

Conforme seu regimento, o HRAC tem por finalidade o ensino, a pesquisa e 
a extensão de serviços a pessoas com anomalias craniofaciais, síndromes 
relacionadas e/ou distúrbios da audição.

Ao HRAC compete: desenvolver atividades de promoção, proteção e recu-
peração da saúde das pessoas com anomalias craniofaciais, síndromes re-
lacionadas e/ou distúrbios da audição, com a realização integrada de ações 
assistenciais e de atividades preventivas; promover e estimular o ensino e a 
pesquisa e servir de campo de estudo para desenvolvimento de atividades 
relacionadas a os seus objetivos; colaborar com as instituições interessadas 
no desenvolvimento de tecnologias assistenciais, educativas e operacionais; 
e manter intercâmbio cultural e científico com instituições congêneres afins, 
nacionais e internacionais.

Endereço:
Rua Sílvio Marchione, 3-20 - Vila Universitária 
CEP: 17012-900 Bauru - SP

Telefone: +55 14 3235-8130
Email: hrac@usp.br
Site: www.hrac.usp.br

Serviços aos usuários

O acesso de novos pacientes ao HRAC se dá por meio da Central de Regu-
lação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS) da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo (SESSP), a partir de avaliação inicial em unidade básica 
de saúde.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail casonovohrac@usp.br. Já o agen-
damento de retornos pode ser solicitado por meio dos contatos relacionados 
em cada serviço.

Horários de funcionamento: os Ambulatórios funcionam das 7h às 18h, em 
dias úteis; e a Internação funciona 24 horas, todos os dias.

Programas de Reabilitação

Fissura Labiopalatina

As anomalias craniofaciais são um dos carros-chefes da atuação do HRAC. 
Nessa área, o Hospital proporciona assistência desde a descoberta da fissura 
labiopalatina – abertura na região do lábio e/ou palato que incide em uma a 
cada 650 crianças nascidas –, ainda na gestação, com programa de acolhi-
mento e orientação às famílias. O processo de reabilitação e cuidados podem 
ser necessários até o término do crescimento e idade adulta. No decorrer do 
tratamento, destacam-se as cirurgias plásticas (para reparação do lábio e pa-
lato) e buco- maxilofaciais (para correção do defeito ósseo alveolar e de dis-
crepâncias maxilomandibula- res); diagnóstico com equipe de genética; além 
de intervenções e acompanhamento médico, odontológico, fonoaudiológico e 
com demais áreas de apoio, para correções relacionadas aocomprometimento 
do crescimento craniofacial e a distúrbios da dentição, fala e audição, propi-
ciando, assim, uma completa reabilitação (estética, funcional e psicológica).

mailto:www.hu.usp.br?subject=
http://hrac@usp.br
http://www.hrac.usp.br
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Telefone:  +55 14 3235-8000
E-mail: spp@usp.br
Site: http://hrac.usp.br/saude/agendamento/

Malformação Craniofacial

A fissura labiopalatina pode ocorrer associada a outras malformações cranio-
faciais ou sín- dromes. Dentre os quadros mais atendidos no HRAC estão a 
Síndrome de Treacher Collins e a Sequência de Pierre Robin, condições que 
comprometem a alimentação e respiração e que, se não tratadas no momen-
to e de maneira adequada, podem trazer graves consequen- cias aos pacien-
tes. Para dar suporte a esses casos mais complexos, o HRAC possui equipe 
interdisciplinar especializada na área Craniofacial.

Telefone: +55 14 3235-8000
Email: spp@usp.br
Site: http://hrac.usp.br/saude/agendamento/

Saúde Auditiva (Aparelho de Amplificação Sonora Individual AASI)

Outra área de atuação importante do HRAC é a saúde auditiva. Conforme 
a perda auditiva e as respectivas indicações, são oferecidos diversos tipos 
de tecnologias, além de programa de suporte fonoaudiológico e pedagógico 
para aquisição e desenvolvimento da linguagem oral e da Língua Portugue-
sa escrita. A assistência nessa área visa a completa reabilitação auditiva do 
paciente, do bebê ao idoso, e abrange: diagnóstico audiológico, por meio de 
avaliação auditiva e exames complementares; tratamento otorrinolaringo-
lógico; seleção, indicação e concessão de Aparelho de Amplificação Sonora 
Individual (AASI), de Sistema de Frequência Modulada Pessoal (Sistema FM) 
acessório que melhora a compreensão da fala em ambientes ruidosos e de 
Próteses Auditivas Ancoradas no Osso (PAAO) PAAO), indica- das a pacientes 
com otites crônicas ou malformação de orelha; além de acompanhamento e 
reabilitação fonoaudiológica.

Telefone: +55 14 3235 8000
E-mail: spp.dsa@usp.br
Site: http://hrac.usp.br/saude/agendamento/

Saúde Auditiva (Implante Coclear)

Dispositivo eletrônico inserido cirurgicamente para estimulação direta do 
nervo auditivo, indicado para perdas graves e profundas e quando não há 
benefício com Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI). O implante 
coclear é disponibilizado pelo HRAC desde 1990, de forma pioneira no país. O 
Programa de Implante Coclear do HRAC é também o maior serviço do país em 
número de implantes exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
No final de 2019, atingiu a marca de mais de 2.000 cirurgias já realizadas e 
1.500 pacientes implantados nas últimas três décadas.

Contato
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Vila Universitária 
CEP: 17012-901 Bauru-SP
Telefone: +55 14 3235 8000
Email: spp.ic@usp.br
Site: http://hrac.usp.br/saude/agendamento/ 

Serviços Assistenciais e de  Diagnóstico Otorrinolaringologia e SADT

O HRAC também oferece serviços médico-hospitalares para a população do 
Departamento Regional de Saúde de Bauru (DRS 6) em áreas de sua experti-
se e na qual há carência na rede pública de saúde locorregional, contribuindo 
assim com as políticas locais de saúde e aten- dendo às necessidades de 
formação e capacitação qualificada em saúde . Nesse contexto, são dispo-
nibilizados procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos por meio do Programa 
de Residência Médica em Otorrinolaringologia , além de exames e avaliações 
como audiome- tria, determinação de cariótipo, radiografia odontológica e 
tomografia (por meio de Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico SADT).

Telefone: +55 14 3235-8000
Email: spp@usp.br

http://spp@usp.br
http://hrac.usp.br/saude/agendamento/
http://spp@usp.br
http://hrac.usp.br/saude/agendamento/
http://spp.dsa@usp.br
http://hrac.usp.br/saude/agendamento/
http://spp.ic@usp.br
http://hrac.usp.br/saude/agendamento/
http://spp@usp.br
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13.1.1.3 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (HCFMUSP), maior complexo hospitalar da América Latina, é uma insti-
tuição de excelência, associada à USP, por meio da Faculdade de Medicina de 
São Paulo, e reconhecida nacional e internacionalmente nas áreas de aten-
ção à saúde, ensino, pesquisa e inovação.

Na área da atenção à saúde, o HCFMUSP integra o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e atua por meio de ações de promoção da saúde, prevenção de doen-
ças, atenção médico-hospitalar no nível terciário de complexidade e reabili-
tação de sequelas das doenças.

Na área do ensino, o HCFMUSP serve de campo de treinamento para os cursos 
de graduação e pós-graduação da FMUSP (Medicina, Fisioterapia, Fonoaudio-
logia e Terapia Ocupacional, Residências Médicas e Multiprofissionais, Mes-
trados, Doutorados e Pós-doutorados), bem como de Institutos, Faculdades 
e Escolas de Ensino Superior com currículos relacionados com as ciências 
da saúde. Conta ainda com a atuação da Escola de Educação Permanente e 
do Centro de Convenções Rebouças, que contribuem para a gestão e a dis-
seminação do conhecimento, por meio de cursos e eventos voltados para o 
público interno e externo, com alto nível de qualidade.

Na área da pesquisa e inovação, o HCFMUSP atua por meio dos Laboratórios 
de Investigação Médica (LIMs), constituídos por 66 unidades e mais de 200 
grupos de pesquisa cadastrados no diretório do Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Comissão de Ética para 
Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq), do Escritório de Pesquisa Clínica 
(EpeClin) e da parceria Distrito InovaHC (hub de inovação).

O HCFMUSP reúne em torno de 20 mil colaboradores, atuando em uma área 
total de 600 mil metros quadrados, com cerca de 2.500 leitos distribuídos 
entre seus oito Institutos especializados e dois Hospitais Auxiliares.

O complexo hospitalar é composto pelo Instituto Central (ICHC); Instituto de 
Psiquiatria (IPq); Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT); Instituto de 
Medicina Física e Reabilitação (IMRea - Unidade Vila Mariana e Unidades Lapa 
e Umarizal); Instituto da Criança e do Adolescente (ICr); Instituto do Coração 
(InCor); Instituto de Radiologia (InRad); Instituto do Câncer do Estado de São

Paulo (ICESP), além dos Hospitais Auxiliares Hospital Auxiliar de Suzano (HAS) 
e Hospital Auxiliar de Cotoxó (HAC). Outras instalações do Complexo incluem 
o Prédio dos Ambulatórios (PAMB) e o Prédio da Administração (PA).

Endereço
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 - Cerqueira César (Metrô Estação Clínicas 
- Linha Verde)
CEP: 05403-000 São Paulo – SP
Telefone: +55 11 2661-0000
Site: www.hc.fm.usp.br 

13.1.1.4 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP)  

O Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Uni-
versidade de São Paulo (HCFMRP-USP) é uma autarquia pública estadual, 
vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, localizada na cidade de Ribeirão 
Preto, na região de nordeste do Estado de São Paulo.

Na qualidade de Hospital Público Universitário, o HC possui 916 leitos, in-
cluindo sua Unidade de Emergência, localizada na região central de Ribeirão 
Preto, e constitui referência terciária/quaternária no Sistema Único de Saúde 
– SUS para as cidades de Ribeirão Preto, Franca, Araraquara, Barretos e res-
pectivas regiões, que concentram, atualmente, cerca de 3,5 milhões de ha-
bitantes, sendo, inclusive, referência nacional para diversas especialidades 
médicas. Em 2021, o Hospital realizou aproximadamente 600 mil consultas 
médicas, 27 mil internações, 19 mil cirurgias, 3,3 milhões de exames labora-
toriais e 336 mil exames especializados.

O Hospital proporciona atenção à saúde para o tratamento de alta complexi-
dade em nível ambulatorial e hospitalar, que compreende cuidados de pre-
venção, tratamento e reabilitação, de natureza clínica e/ou cirúrgica, serviços 
complementares de diagnóstico e tratamento, nas mais diversas especiali-
dades médicas. Esta assistência é prestada por equipe multiprofissional que 
compreende médicos, pessoal de enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, nutricionistas, assistentes sociais, 
dentre outras. Os clientes usuários do SUS são referenciados ao Hospital a 

http:// www.hc.fm.usp.br 
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partir das Unidades Básicas de Saúde ou demais serviços de saúde, via siste-
ma CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde).

As informações relativas as atividades e áreas de atuação do Hospital estão 
disponíveis no site: https://site.hcrp.usp.br/

Conta com uma escola técnica profissionalizante, denominada Centro Inte-
rescolar, que tem o objetivo de formação de pessoal de nível técnico, na área 
da saúde. Em 2021 foram duas turmas para o curso Técnico em Enfermagem, 
com 35 vagas para cada turma, para o público externo. Conta também com 
Mestrado Profissional em Gestão de Organizações de Saúde, em parceria 
com a FMRP-USP e a FEARP-USP, que tem por finalidade atender à crescente 
demanda da sociedade para qualificação de profissionais que possam atuar 
na gestão do sistema de saúde brasileiro. Além disso, procura dar formação 
aos alunos para que possam com o uso dos métodos científicos, resolver ob-
jetivamente os problemas da sociedade brasileira, especificamente na ges-
tão do sistema de saúde.

É campo de atuação para pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, 
tendo recebido 1.479 alunos nesta modalidade, em 2021.

Os programas são destinados a população em geral, desde que cumpram os 
requisitos curriculares mínimos. Para acesso, os interessados deverão parti-
cipar dos processos seletivos realizados periodicamente.

O Hospital mantém seu corpo clínico permanentemente atualizado, através 
de intensas atividades de pesquisa, que envolvem contínuos intercâmbios 
com instituições internacionais congêneres, participação ativa em congres-
sos, simpósios e mesas redondas, além de um número expressivo de publi-
cações científicas nacionais e internacionais. Em 2021 foram aprovados pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa 527 projetos.

Conta com uma Unidade de Pesquisa Clínica – UPC, com a finalidade de dar 
suporte para que pesquisas em seres humanos, realizadas no âmbito do HC-
FMRP-USP, estejam em conformidade com as normas nacionais e internacio-
nais de Boas Práticas em Pesquisa Clínica (GCP/ICH). Este suporte configura-
se na elaboração do orçamento e apoio logístico para a execução do projeto, 
na disponibilização de consultórios médicos e de unidade de internação, lo-
cais específicos para atividades de apoio administrativo e orientação para a 
captação de recursos financeiros para o desenvolvimento do projeto.

O HCFMRP-USP é integrado à Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em 
Saúde - REBRATS e dispõe de um Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saú-
de – NATS, que tem dentre seus objetivos, disseminar a cultura de Avaliação 
de Tecnologia em Saúde (ATS), por meio da busca de evidências disponíveis 
para auxiliar o gestor na tomada de decisões, quanto à inclusão de novas 
tecnologias e avaliação de tecnologias difundidas, visando o seu uso racional 
e a segurança do paciente.

Endereço 
R. Ten. Catão Roxo, 3900, Campus Universitário - Vila Monte Alegre 
CEP: 14015-010 Ribeirão Preto - SP 
Tel.: +55 16 3602-1000 
Site: www.hcrp.usp.br

13.1.1.5 Serviço de Verificação de Óbitos da Capital (São Paulo)

O Serviço de Verificação de Óbitos da Capital (SVOC), vinculado à Faculdade 
de Medicina da USP, foi regulamentado em 1931 e é, atualmente, o maior 
serviço de autópsias em pacientes falecidos por causas naturais do ocidente, 
realizando anualmente cerca de 15.000 autópsias. 

A atuação do SVOC tem por finalidade esclarecer a causa mortis em casos de 
óbito por morte natural de causas não definida ou em pacientes sem assis-
tência médica ocorridos no município de São Paulo. Dessa forma, os casos de 
morte natural, sem que haja definição de causa de óbito, são encaminhados 
ao SVOC para realização de diferentes modalidades de autópsia que podem 
incluir autópsia convencional, autópsia minimamente invasiva ou autópsia 
verbal.  Adicionalmente o SVOC presta serviços de Tanatopraxia (formoliza-
ção e embalsamamento) para situações específicas em que sejam necessá-
rias como por exemplo translado interestadual ou por via aérea.  O SVOC tem 
ainda como finalidade prestar colaboração técnica, didática e científica às 
diferentes disciplinas e unidades curriculares da FMUSP, às diversas unida-
des da Universidade de São Paulo e a outras Instituições de Ensino e Pesquisa 
na área médica. Portanto, o SVOC tem como missão cumprir três finalidades 
básicas da Universidade de São Paulo definidas em seu Estatuto: ensino, pes-
quisa e prestação de serviço à sociedade.

https://site.hcrp.usp.br/
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Endereço
Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 250 - Cerqueira Cesar (Fundos da Faculdade 
de Medicina da USP)
CEP: 05403-000 São Paulo – SP
Telefone: +55 11 3061-8740
Site: http://www.svoc.usp.br/

13.1.1.6 Serviço de Verificação de Óbitos do Interior   

O Serviço de Verificação de Óbitos do Interior (SVOI) foi criado pela Lei 
5452/1986 com intuito de realização de necropsias dos óbitos com causas 
não esclarecidas ocorridos no Município de Ribeirão Preto. 

Embora com atuação independente, está historicamente ligado ao Departa-
mento de Patologia e Medicina Legal (DPML) da Faculdade de Medicina de Ri-
beirão da USP, participando ativamente do seu Conselho e tendo seu Diretor 
eleito a partir de uma lista tríplice de docentes do DPML.

Desde sua criação em 1954 realizou mais de 25.000 necropsias completas 
sendo fonte inesgotável de material biológico para pesquisa, inclusive sendo 
crucial na elaboração da Teoria Neurogênica da Doença de Chagas pelo Prof. 
Fritz Koberle, fundador do DPML, através da observação dos megas, caracte-
rísticos da forma digestiva da doença. Tem potencial de atuação nas áreas de 
assistência, ensino, pesquisa e extensão.

Desde o ano 2000 funciona no Centro de Medicina Legal (CEMEL) de Ribeirão 
Preto. 

Endereço 
Rua Tenente Catão Roxo, 2418, Campus Universitário - Vila Monte Alegre 
CEP: 14051-140 Ribeirão Preto - SP 
Tel.: +55 16 3315-4352 
Site: http://svoi.fmrp.usp.br/

13.1.1.7 Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza

O Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza (CSEGPS) pertence à Facul-
dade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo desde 1925. É, por isso, 
uma das Unidades de Saúde mais antigas da América Latina.

Entre suas finalidades está a de ser um local de Ensino, Pesquisa e Assistên-
cia à Saúde. No tocante à Assistência à Saúde, um convênio com a Secretaria 
Municipal da Saúde, ho- mologado em 2016, caracterizou o CSEGPS como 
UBS tradicional, incorporando-o à Rede Pública Municipal de Saúde. Trata-se 
então de uma UBS responsável por atendimentos em nível de Atenção Primá-
ria aos moradores de sua área de abrangência, em acordo com os princípios 
da Equidade, Integralidade, Universalidade e da Participação Social, previs-
tos pelo SUS. 

As atividades de Atenção à Saúde contam com a participação de funcioná-
rios, docentes, pesquisadores e alunos da Faculdade de Saúde Pública, bem 
como de outras Unidades de Ensino da USP e de Institutos e Universidades 
parceiras interessadas na formação de Recursos Humanos no campo da Saú-
de. Cabe destacar que o CSEGPS mantém também sob sua responsabilidade, 
além da Atenção Primária aos moradores, um serviço especia- lizado (refe-
renciado) de assistência à idosos vulneráveis de Pinheiros (URSI- Unidade de 
Referencia à Saúde do Idoso) e um serviço de Dermatologia Sanitária, para o 
diagnóstico e tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis.

Desde 2017, foi instituído um Conselho Gestor, nos moldes do que é preco-
nizado pelo SUS, fortalecendo a participação social. As reuniões são aberts e 
acontecem todas as últimas quartas-feiras do mês, às 9:30, na Faculdde de 
Saúde Pública.

Dadas as características universitárias, suas atividades estão em continuado 
processo de reflexão e inovação.

Contato
Av. Dr. Arnaldo, 925 – Sumaré CEP: 01246-904 São Paulo – SP
Horário de atendimento: segunda-feira a sexta-feira das 7h às 19h 
URSI de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 17h
Tel.: +55 11 3061-7721 | +55 11 3061-7997
E-mail: csgps@usp.br

http://www.svoc.usp.br/
http://svoi.fmrp.usp.br/
mailto:csgps@usp.br
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13.1.1.8 Serviço Especial de Saúde de Araraquara – SESA

O Serviço Especial de Saúde de Araraquara – SESA foi criado pelo Governo do 
Estado de São Paulo, em 1947, para exercer dentro dos limites do município 
de Araraquara, as funções de Unidade Sanitária, simultaneamente com as de 
Centro de Aprendizado da Faculdade de Saúde Pública da USP. Foi transferido 
para a Universidade de São Paulo, como Instituto Complementar da mesma, 
pela Lei 4846, de 04/09/1958, estando subordinado diretamente à Faculdade 
de Saúde Pública. Consolidou-se como campo de estágio aos alunos do Curso 
de Especialização em Saúde Pública e demais cursos de graduação da USP, 
bem como destaca-se como um importante pólo de desenvolvimento de pes-
quisas relacionadas a vigilância epidemiológica e saúde coletiva, que vem 
propiciando importantes avanços na produção de conhecimento em saúde. 
O serviço conta ainda com alojamento aos alunos que facilita a operacionali-
zação das atividades de ensino.

Até 1983, o SESA era o único serviço de saúde do município de Araraquara, 
sendo responsável pelo atendimento de toda a população. A partir de 1983, 
com a instalação de unidades de saúde nos bairros, pela Prefeitura Munici-
pal, gradativamente, o SESA estabeleceu-se como o responsável pelas ati-
vidades de vigilância epidemiológica, em relação às doenças de notificação 
compulsória, e reconhecido como o Centro de Vacinação de Araraquara, sen-
do responsável pela normatização, execução, controle e avaliação do PNI no 
município, além do reconhecimento pelo Ministério da Saúde como “Serviço 
Pioneiro em Imunizações” e “Serviço de Referência Nacional” para treina-
mento e capacitação de recursos humanos na área de Imunização. 

Na área assistencial, além das atividades de Atenção Primaria para a popula-
ção de sua área de responsabilidade, conta também com ambulatorios espe-
cializados de DST/AIDS, Hepatites Virais, Tuberculose e Hanseníase que são 
referencia loco-regional e constituem-se importantes áreas para o desenvolvi-
mento de pesquisas e cenário privilegiado ao ensino aos profissionais de saúde 
das várias áreas para outras unidades da USP, e aos alunos da pós graduação. 

Visando qualificar e aperfeiçoar suas atividades, desenvolveu um Sistema 
Integrado de Informação e Gestão em Saúde Pública - denominado Sistema 
Juarez, devidamente registrado pela Universidade de São Paulo e que dispõe 
de inúmeras funcionalidades importantes para as atividades relacionadas a 
saúde pública e vigilância em saúde.

Contato
Rua Itália, 1617 – Centro
CEP: 14800-350 - Araraquara – SP
Telefone: +55 16 3334-6000
E-mail: sesa@sc.usp.br 
Site: www.ccb.usp.br

13.1.1.9 Centro de Saúde Escola Dr. Joel Domingos Machado  

O Centro de Saúde Escola Dr. Joel Domingos Machado é uma Unidade Distri-
tal de Saúde (UBDS), atuando como uma policlínica de especialidades para a 
região Oeste do município de Ribeirão Preto – SP.

Suas atividades assistenciais se configuram com um cenário de práticas para 
a formação acadêmica de alunos de graduação e pós-graduação das uni-
dades acadêmicas do campus da Universidade de São Paulo – USP Ribeirão 
Preto, das Faculdades de Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Psicologia e 
Medicina com os cursos de Ciências Médicas, Fisioterapia e Terapia Ocupa-
cional. Atua também em ações de educação permanente voltada a profissio-
nais inseridos na rede de saúde do município.

Os programas de residência médica desenvolvidos no Centro de Saúde Escola 
envolvem as áreas de Ginecologia e Obstetrícia, Endocrinologia, Neurologia, 
Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Moléstias Infectocontagiosas,  Medicina de 
Família e Comunidade, Cirurgias Ambulatoriais, Imunologia e Reumatologia.

No programa de residência multiprofissional oferece treinamento em serviço 
sob supervisão para as áreas de Odontologia e Psicologia.

A produção de conhecimento no Centro de Saúde Escola e suas Unidades 
satélites envolve pesquisas científicas e tecnológicas havendo cerca de 40 
novos projetos de pesquisa e grande número de dissertações e teses.

Contato 
Centro de Saúde Escola Prof Dr Joel Domingos Machado da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da USP 
CNES 2086948 
Rua Terezina, 690 - Sumarezinho 
CEP: 14055-380 Ribeirão Preto - SP 
Tel.: +55 16 3315-0000

mailto:sesa@sc.usp.br
http://www.ccb.usp.br/
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13.1.1.10 Serviço de Atenção Primária à Saúde do Departamento 

de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto  

Com a missão de promover a saúde e o bem-estar das pessoas, família e 
comunidades, o Serviço de Atenção Primária à Saúde do Departamento de 
Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto opera um con-
junto de 21 equipes de saúde da família no entorno do Campus Universitário 
de Ribeirão Preto, onde oferece cuidados de atenção primária à saúde a uma 
população de mais de 60.000 pessoas. Neste cenário são também desenvol-
vidas as atividades de ensino, pesquisa e extensão em atenção primária à 
saúde dos diversos cursos da FMRP-USP, assim como a Residência Médica de 
Medicina de Família e Comunidade e a residência multiprofissional de aten-
ção integral à saúde. Além de suas atividades no distrito oeste de Ribeirão 
Preto, o serviço de atenção primária à saúde do DMS opera o Centro Médico 
Social Comunitário “Prof. Dr. Pedreira de Freitas”, localizado no município de 
Cássia dos Coqueiros, onde funcionam uma equipe de saúde da família e um 
serviço de pronto-atendimento.

Contato 
Departamento de Medicina Social - FMRP 
Avenida Bandeirantes, 3900, Campus Universitário - Monte alegre 
CEP: 14049-900 Ribeirão Preto - SP 
Tel.: +55 16 3602 2433 
+55 16 3315 3070 
Site: https://rms.fmrp.usp.br/pb/contato/

13.1.2 Clínicas e Serviços de Fisioterapia, Fonoaudiologia 

e Terapia Ocupacional

13.1.2.1 Serviços de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia 

Ocupacional da Faculdade de Medicina

13.1.2.1.1 Centro de Docência e Pesquisa em Fisioterapia, 

Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional

O Centro de Docência e Pesquisa localizado na Cidade Universitária é o nú-
cleo que coordena e desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão de 
serviços à comunidade vinculados às três áreas profissionais e em cada uma 
delas congrega diferentes laboratórios de ensino e pesquisa. As pesquisas e 
atividades assistenciais em Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacio-
nal são realizadas em serviços próprios da Universidade como por exemplo 
no Hospital Universitário, Centro de Saúde Escola Samuel Bransley Pessoa da 
FMUSP e Centro de Saúde Paula Souza da Faculdade de Saúde Pública, como 
também no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo em seus dife-
rentes Institutos e Clínicas e em serviços públicos de saúde, assistência social, 
cultura, lazer e educação localizados no município de São Paulo.

O Curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da USP realiza ativi-
dades de docência, pesquisa e assistência à população através de 14 Labo-
ratórios de Investigação Fonoaudiológica (LIF). Os LIFs constituem unidades 
de assistência à população vinculadas às pesquisas de Iniciação Científica; 
Especialização; Mestrado; Doutorado e Pós-Doutorados. 

Dependendo das características das pesquisas em andamento são realizadas 
testagem de fala, linguagem, audição, funções motoras orais e alimentares e 
outras. São realizados exames; triagens; avaliações diagnósticas e tratamentos.

Os interessados em participar das pesquisas poderão fazer agendamentos - 
através de agendamento on-line. As áreas do nosso sistema de agendamento 
on-line:

Fala e Linguagem

Distúrbios da Voz; Transtornos dos Sons da Fala; Processamento Motor da fala 
e Gagueira; Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem e suas Alterações; 

https://rms.fmrp.usp.br/pb/contato/
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Promoção da Saúde; Saúde Mental e Social da Comunicação e Linguagem.

Audição Humana

Investiga o perfil auditivo de bebes, crianças, adolescentes, adultos e idosos 
através da avaliação da audição, na forma: comportamental, eletroacústica e 
eletrofisiológica; audiometria convencional e de altas frequências; imitância 
acústica; emissões otoacústicas; potenciais evocados auditivos de curta, mé-
dia e longa latência; testes de processamento auditivo central, estes exames 
visam esclarecer os diferentes comportamentos auditivos manifestados por 
estas populações.

Embora os agendamentos sejam realizados exclusivamente pela internet, é 
possível obter informações pelo telefone 11 3091-7453. Os agendamentos 
serão disponibilizados no site na última segunda-feira do mês e para agendar 
é necessário possuir um e-mail válido.

Contato
Rua Cipotânea, 51, Cidade Universitária – Vila Butantã
CEP: 05360-160 São Paulo – SP
Site: http://www2.fm.usp.br/fonoaudiologia

13.1.2.1.2 Reabilitação para Prevenção de Disfunções 
Musculoesqueléticas e dos Pés de pessoas com Diabetes 

Mellitus: FootCare (FOCA)

Os atendimentos a pessoas com diabetes para avaliação de suas condições 
de saúde dos pés e para orientação de uma intervenção de exercícios basea-
da em tecnologia de reabilitação (Software Sistema de Orientação ao Pé Dia-
bético – SOPED – www.soped.com.br) que customiza um protocolo de exercí-
cios terapêuticos para pés e tornozelos. Busca-se com esse serviço, ampliar o 
conhecimento das pessoas sobre sua condição de saúde, dar acesso a recur-
sos que o Laboratório patenteou para toda a sociedade, e melhorar sintomas 
neuropáticos, diminuir a gravidade da neuropatia, melhorar a sensibilidade, 
o equilíbrio funcional e a funcionalidade dos pés, após a intervenção.

Público-alvo: pessoas com diabetes com e sem a neuropatia diabética.

Acesso: diariamente das 9h às 17h, com agendamento, no Departamento de 
Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina 
da USP.

Contato
Rua Cipotânea, 51, Cidade Universitária – Vila Butantã
CEP: 05360-160 São Paulo – SP
Telefone: +55 11 3091-8426
Email: foca.rct@gmail.com / labimphfofito@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/labimph.usp.7

Em função da Pandemia os contatos telefônicos devem ser feitos com os nú-
meros indicados a seguir:
Telefones:

  +55 11 9 8287-9811 | +55 11 9 8549-2016 

  +55 11 9 8770-6975 | +55 11 9 8931-0419

13.1.2.1.3 Atendimento Fisioterapêutico a Crianças e Adolescentes 

no Âmbito da Disciplina MFT0861 - Fisioterapia em Neurologia

Infantil

A assistência associada a ensino, em grupos de alunos do 3º ano do Curso 
de Fisioterapia, em prática de procedimentos de avaliação e tratamento em 
conjunto com a docente responsável, uma fisioterapeuta do departamento e 
residentes do HU.

Público-alvo: crianças e adolescentes com alterações do desenvolvimento e 
suas famílias Critérios de acesso: livre demanda.

Seleção: ordem de chegada dos 5 ou 6 primeiros pacientes, de acordo com o 
número de alunos disponíveis.

Dias e horários: terças-feiras, das 8hàs 12hs.

Contato
Rua Cipotânea, 51, Cidade Universitária – Vila Butantã
CEP: 05360-160 São Paulo – SP

http://www2.fm.usp.br/fonoaudiologia
http://foca.rct@gmail.com
http://labimphfofito@gmail.com
https://www.facebook.com/labimph.usp.7
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Telefone: +55 11 98320-7232
Email: renatahhv@usp.br

13.1.2.1.4 Atendimento Fisioterapêutico a Crianças e Adolescentes 

no Âmbito da Liga de Fisioterapia em Neonatologia e Pediatria

da FMUSP

A assistência associada a extensão, em grupos de alunos do Curso de Fisio-
terapia, em prática de procedimentos de avaliação e tratamento em con-
junto com a docente responsável, supervisores e residentes do Hospital 
Universitário-HU.

Público alvo: crianças e adolescentes com alterações do desenvolvimento e 
suas famílias.

Critérios de acesso: livre demanda.

Seleção: ordem de chegada dos 3 primeiros pacientes, de acordo com o nú-
mero de alunos disponíveis.

Dias e horários: sextas-feiras, das 14h às 18hs.

Contato
Rua Cipotânea, 51, Cidade Universitária – Vila Butantã
05360-160 São Paulo – SP
Telefone: +55 11 98320-7232
E-mail: renatahhv@usp.br

13.1.2.1.5 Atendimentos de Fisioterapia em Reumatologia

No CDP temos o laboratório de pesquisa onde além da coleta de dados de 
projetos de pesquisa de mestrado e doutorado, atendemos os pacientes 
recrutados para fazerem parte da pesquisa e que são atendidos pois fazem 
dos ensaios clínicos desenvolvidos nesse espaço onde temos material espe-
cifico para avaliar estes pacientes. No UBAS HU, acontecem os estágios de 
Reumatologia, oferecido aos alunos do último ano de graduação em Fisiote-
rapia da FMUSP.  O estágio ocorre de terça a sexta feira das 13.30 às 18.00 
horas e com supervisão de um fisioterapeuta. Além disso os alunos do 1º. 
Ano do Curso de Fisioterapia também fazer anualmente visitas.  Os aten-

dimentos de pacientes com doenças reumáticas, tem agendamento prévio 
para dia e horário.

Público-alvo: pessoas com doenças reumáticas 

Acesso: diariamente com agendamento, no Departamento de Fisioterapia, 
Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP.

Contato
Rua Cipotânea, 51, Cidade Universitária – Vila Butantã
CEP: 05360-160 São Paulo – SP
E-mail: pasqual@usp.br

13.1.2.2 Clínicas de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia 

de Bauru

13.1.2.2.1 Clínica de Motricidade Orofacial

A Clínica de Motricidade Orofacial da FOB-USP é voltada ao diagnóstico e tra-
tamento dos

distúrbios miofuncionais orofaciais de casos com alterações da respiração, 
mastigação, deglutição e fala. Por meio de atendimentos prestados por alu-
nos de graduação e pós-graduação, oferece tratamento fonoaudiológico in-
dividual para crianças a partir de 3 anos de idade. Os pacientes são atendi-
dos a partir de triagem realizada, mediante encaminhamentos das Clínicas 
Odontológicas da FOB-USP, dos profissionais e serviços de saúde de Bauru e 
região, ou de escolas da cidade. Além de desenvolver a capacidade dos es-
tudantes em realizar aten- dimento clínico-terapêutico, em uma visão inter-
disciplinar, a clínica desenvolve pesquisas na área de motricidade orofacial e 
áreas afins.

Contato
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Vila Universitária 
CEP: 17012-901 Bauru-SP
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
Tel.: +55 14 3235-8422

http://enatahhv@usp.br
http://renatahhv@usp.br
http://pasqual@usp.br
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13.1.2.2.2 Clínica de Anomalias Craniofaciais

A Clínica de Anomalias Craniofaciais, em parceria com o HRAC-USP, realiza 
prevenção, diagnóstico e tratamento dos distúrbios da comunicação em in-
divíduos com fissura labiopalatina e disfunção velofaríngea. Oferece atendi-
mentos com o objetivo de orientar sobre o desenvolvimento e a estimulação 
de fala antes e após as cirurgias primárias para reparo da fissura labiopalati-
na, fonoterapia para correção de distúrbios da fala e monitoramento e orien-
tações sobre prótese de palato.

Contato
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Vila Universitária 
CEP: 17012-901 Bauru-SP
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
Telefone: +55 14 3235-8128

13.1.2.2.3  Clínica de Disfagia

A Clínica de Disfagia Orofaríngea da FOB-USP é voltada ao diagnóstico e tra-
tamento dos distúrbios da deglutição em adultos e idosos, sendo a maio-
ria dos pacientes acometidos por problemas neurológicos e oncológicos. Por 
meio de atendimentos prestados por alunos de graduação, pós-graduação e 
prática profissionalizante, oferece tratamento fonoaudiológico interdiscipli-
nar integrando as áreas de neurologia, odontologia, psicologia, fisioterapia e 
nutrição. Os pacientes são atendidos a partir de triagem realizada, mediante 
encaminhamentos do Centro de Pesquisas Clínicas da FOB-USP, bem como 
dos profissionais e serviços de saúde de Bauru e região. O diagnóstico é rea-
lizado por meio de exames instrumentais, em parceria com o serviço de Otor-
rinolaringologia da Clínica de Fonoaudiologia da FOB- USP, bem como com o 
setor de videofluoroscopia do HRAC-USP. Além de desenvolver a capacidade 
dos estudantes em realizar atendimento clínico-terapêutico, em uma visão 
interdisciplinar, a clínica desenvolve pesquisas voltadas ao avanço do conhe-
cimento em diagnóstico e reabilitação das disfagias orofaríngeas.

Contato
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Vila Universitária 
CEP: 17012-901 Bauru-SP

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
Telefone: +55 14 3235-8422

13.1.2.2.4  Audiologia

Em agosto de 2003, a Clínica foi credenciada como Centro de Referência em 
Alta Complexidade em Saúde Auditiva pelo Ministério da Saúde, envolven-
do atividades de prevenção, identificação, diagnóstico, incluindo dispensa-
ção de dispositivos eletrônicos (“aparelhos auditivos” e microfones remotos) 
aplicados à surdez e à terapia fonoaudiológica. Esse credenciamento pro-
porciona condições para que os alunos de graduação e pós-graduação de-
senvolvam atividades práticas necessárias para sua formação em prevenção 
e procedimentos avançados na área de Audiologia, além de suprir necessi-
dades audiológicas da comunidade de Bauru e dos 68 municípios que com-
põem o Departamento Regional de Saúde de Bauru (DRS-VI). A Clínica está 
preparada para receber crianças, adultos e idosos que apresentem suspeita 
ou diagnóstico de deficiência auditiva, havendo disponibilidade para o aten-
dimento integral voltado à saúde auditiva, desde a fase da identificação até a 
reabilitação auditiva. Trata-se de serviço de referência para encaminhamento 
de neonatos identificados como de risco para deficiência auditiva dos pro-
gramas de triagem auditiva neonatal dos hospitais maternidades e unidades 
básicas de saúde.

O agendamento realizado pelo sistema CROSS, do Departamento Regional 
de Saúde de Bauru (DRS-VI).

Contato
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Vila Universitária 
CEP: 17012-901 Bauru-SP
Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h

13.1.2.2.5 Linguagem

A área de Linguagem contempla atendimentos diversificados direcionados 
a crianças e adultos com foco na avaliação e tratamento dos distúrbios da 
linguagem. Os atendimentos são organizados juntamente com os graduan-
dos na clínica escola, segundo a logística e especificidade de cada estágio. A 
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forma de acesso dos pacientes é por demanda espontânea da comunidade 
e encaminhamentos oriundos de hospitais, profissionais e escolas, passando 
inicialmente por processo de seleção por meio de triagem realizada por pro-
fissional Fonoaudiólogo.

Os agendamentos são feitos por telefone, e-mail e de forma presencial.

Contato
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Vila Universitária 
CEP: 17012-901 Bauru-SP
Telefone: +55 14 3235-8422
Site: recepfono@fob.usp.br

13.1.2.2.6  Clínica de Diagnóstico em Linguagem

Na Clínica de Diagnóstico em Linguagem é realizado o diagnóstico interdisci-
plinar de alterações primárias de linguagem nas modalidades oral e escrita em 
crianças e adolescentes entre 18 meses e 14 anos.

Contato
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Vila Universitária 
CEP: 17012-901 Bauru-SP
Horário: às sextas-feiras, uma vez na semana durante 5 semanas, das 9h às 
11 h e das 15h às 17h

13.1.2.2.7 Clínica de Diagnóstico Fonoaudiológico nos

Distúrbios Neurológicos e Genéticos

Na Clínica de Diagnóstico Fonoaudiológico nos Distúrbios Neurológicos e Ge-
néticos são atendidas crianças na faixa etária de zero a seis anos de idade 
com alterações do neurodesenvolvimento, neurológicas e/ou genéticas. Uma 
particularidade é que parte dos encaminhamentos são realizados pela As-
sociação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Bauru, por meio de 
convênio prévio.

Contato
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Vila Universitária 
CEP: 17012-901 Bauru-SP
Horário: segundas-feiras, das 9h às 11h e das 15h às 17h

13.1.2.2.8 Clínica de Linguagem Infantil

A Clínica de Linguagem Infantil atende crianças para terapia fonoaudiológica 
com alterações da linguagem, na faixa etária de 12 meses a 8 anos de idade. 
São realizadas atividades de intervenção de forma individual e em grupo, 
duas vezes por semana com duração de 1h. Os atendimentos são direcio-
nados à criança e à família, em dia e horário estabelecidos de acordo com 
cronograma do semestre. Na Clínica de Linguagem escrita são realizadas ati-
vidades de intervenção da linguagem escrita e diagnóstico diferencial.

Os atendimentos são realizados de forma individual, duas vezes por semana, 
a um total 25 pacientes ao ano que apresentam transtornos de aprendizagem.

Orientações são direcionadas a escola e a família. Os dias e horários de rea-
lização são definidos a cada semestre.

Contato
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Vila Universitária 
CEP: 17012-901 Bauru-SP

13.1.2.2.9 Clínica de Voz

A disciplina Clínica de Voz - Estágio Supervisionado realiza atendimento a 
crianças, adolescentes, adultos e idosos com distúrbios da voz, de origem 
comportamental ou orgânica. A reabilitação vocal, realizada pelos alunos da 
graduação e supervisionada por docentes da disciplina, proporciona reabi-
litação vocal, melhor comunicação e desenvolvimento profissional, social e 
pessoal dos pacientes, melhorando a qualidade de vida dos mesmos. Os pa-
cientes são atendidos a partir de triagem realizada mediante encaminha-
mentos de profissionais da saúde ou educação.

about:blank
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Contato
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Vila Universitária 
CEP:17012-901 Bauru-SP
Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
Telefone: +55 14 3235-8422

13.1.3 Serviços de Saúde do Instituto de Biociências

13.1.3.1 Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-

Tronco

Atende pacientes (3 mil famílias por ano) de diferentes serviços de saúde 
para diagnóstico, prognóstico e orientação da família quanto aos riscos de 
doenças genéticas.

Contato
Rua do Matão - Travessa 13, n. 106 - Cidade Universitária - Butantã
CEP: 05508-090 - São Paulo -SP
Tel.: +55 11 3091-7966 | +55 11 3091-0878
WhatsApp: +55 11 2648-8358

13.1.3.2 Laboratório de Testes Genéticos

Utilizando infraestrutura própria e modernas metodologias, dentre as quais 
está o sequenciamento de Nova Geração, o LabTEG oferece exames para 
centenas doenças.

O LabTEG conta com um corpo técnico/científico especializado (mestres e 
doutores) que assegura o mais alto nível de confiabilidade e precisão nas 
análises e Serviços oferecidos. Os profissionais do laboratório estão em cons-
tante aprimoramento, utilizando as mais modernas plataformas disponíveis 
no mercado, para avaliar e indicar a melhor opção de acordo com as neces-
sidades específicas de cada paciente. 

O Laboratório de Testes Genéticos envia mensalmente comunicados por 
e-mail a usuários cadastrados com novidades, ofertas e informações sobre 
os exames e testes oferecidos.

Horário de expediente: segunda a sexta das 8h às 17h.

Contato 
Laboratório de Testes Genéticos (LabTEG) - Genoma USP
Rua do Matão - Travessa 13, n. 106 – Cidade Universitária - Butantã
CEP: 05508-090 - São Paulo -SP
E-mail: especialista_cegh@ib.usp.br
WhatsApp: (11) 2648-8358

13.1.3.3 Aconselhamento Genético

Os profissionais do Genoma USP estão habilitados para o atendimento de 
pacientes e familiares e portadores de: 

• Doenças neuromusculares e neurodegenerativas;

• Doenças craniofaciais, displasias esqueléticas e doenças do tecido conectivo;

• Deficiência Intelectual, Autismo e Distúrbios do Desenvolvimento;

• Câncer hereditário.

Contato 
Rua do Matão - Travessa 13, n. 106 - Cidade Universitária - Butantã
CEP: 05508-090 - São Paulo -SP

mailto:especialista_cegh@ib.usp.br
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Tel.: +55 11 3091-7966
+55 11 3091-0878
WhatsApp: +55 11 2648-8358 (só para mensagem)

13.1.3.4 Acompanhamento Clínico

Os profissionais do Genoma USP atendem pacientes/familiares relacionados 
aos seguintes grupos de doenças:

Doenças neuromusculares

Agendamento
WhatsApp: +55 11 2648-8358
E-mail: genoma@ib.usp.br

Displasias esqueléticas

Agendamento
WhatsApp: +55 11 2648-8358 
E-mail: genoma@ib.usp.br

Anomalias craniofaciais isoladas ou sindrômicas

Agendamento
WhatsApp: +55 11 2648-8358
E-mail: genoma@ib.usp.br

Doenças do neurodesenvolvimento:

• Deficiência intelectual 

Tel.: +55 11 3091-7541
• Síndromes de Prader-Willi e Angelman – 

Tel.:  +55 11 3091-7582 | +55 11 3091-8093 

Transtorno do Espectro Autista

WhatsApp: +55 11 99813-5213 
E-mail: genoma@ib.usp.br

Perda auditiva genética

Agendamento: +55 11 3091-7478 

13.1.3.5 Consultoria na Área de Genômica

Consultoria para profissionais da área de saúde: interpretação de testes ge-
nômicos, como sequenciamento completo de exoma, de painéis e ainda de 
array-CGH (microarranjos genômicos). 

Consultoria para pesquisadores: análise de dados de exoma e genoma. Nes-
ses casos é necessário realizar o agendamento com o especialista. 

Todos os serviços oferecidos são sem fins lucrativos. As taxas cobradas para 
as consultorias são revertidas para a manutenção desse serviço. 

Agendamento
WhatsApp: +55 11 2648-8358
E-mail: genoma@ib.usp.br

13.1.4 Serviço de Equoterapia da Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz”
Método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo em projeto que 
atende a comunidade local e da região de Piracicaba.

Público-alvo: pessoas portadoras de deficiência e/ou com necessidades 
especiais.

Atendimento: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 
17h30.

Contato
Departamento de Zootecnia
Tel: +55 19 99409-4850
Whatsapp:  +55 19 3429.4102
E-mail: equoterapia.esalq@usp.br

http://genoma@ib.usp.br
http://genoma@ib.usp.br
http://genoma@ib.usp.br
http://genoma@ib.usp.br
mailto:genoma@ib.usp.br
http://equoterapia.esalq@usp.br
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13. 2 Clínicas Odontológicas

13.2.1 Clínicas da Faculdade de Odontologia

13.2.1.1 Clínica Odontológica

A Faculdade de Odontologia da USP, em São Paulo, tem a missão de propi-
ciar a formação de graduandos e de pós-graduandos altamente qualificados 
como cirurgiões-dentistas generalistas, especialistas, pesquisadores e docen-
tes. Como parte das atividades de ensino, presta assistência odontológica à 
população na Clínica Odontológica, de segunda a sexta-feira, das 7h às 23h 
e aos sábados das 7h às 12h, exceto feriados e pontos facultativos. O horário 
de atendimento pode sofrer alterações de acordo com o calendário escolar. 
Os atendimentos são gratuitos, exceto próteses e custos de laboratórios.

São realizados atendimentos dentários para adultos e crianças, tais como: 
extrações de dentes, tratamento da gengiva, tratamento de canal, restaura-
ções e próteses, além de atendimentos mais especializados, como por exem-
plo, diagnóstico e prevenção de câncer de boca e tratamento de ATM (Disfun-
ções da Articulação Temporo-Mandibular).

Para informações, acesse o site https://site.fo.usp.br/institucional/clinica-odon-
tologica/, ligue (11) 3091-7418 ou enviei e-mail para apoiopacientefo@usp.br 

Nos finais de semestres (junho/dezembro), esses canais informam também 
sobre tratamentos disponíveis, público-alvo, formas de inscrição e vagas.

13.2.1.2 Centro de Atendimento a Pacientes Especiais – CAPE

O Centro de Atendimento a Pacientes Especiais (CAPE) presta atendimento 
odontológico ambulatorial para pacientes com necessidades especiais, realiza 
atividades de ensino para graduação e pós graduação e desenvolve pesquisa 
científica clínica e laboratorial. Estas três funções vêm ocorrendo de modo simul-
tâneo e integrado, destacando o importante papel do Centro na multiplicação 
de ideias e formação de profissionais. O horário de atendimento é de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados e pontos facultativos. O horário de 
atendimento pode sofrer alterações de acordo com o calendário escolar.

Para informações, acesse o site https://site.fo.usp.br/departamentos/estoma-

tologia/cape/, ligue (11) 3091-7418 opção 5 ou envie e-mail para cape@usp.br. 
A triagem para novos pacientes acontece anualmente.

13.2.1.3 Clínica de Prótese Bucomaxilofacial

A reabilitação aloplásica, anatômica, funcional e estética das perdas e malfor-
mações faciais é função do cirurgião-dentista no âmbito da disciplina de Prótese 
Bucomaxilofacial, integrante do Departamento de Cirurgia, Prótese e Traumato-
logia Maxilofacial. Essa reabilitação, por meio de próteses oculares, auriculares, 
nasais, óculo-palpebrais e dispositivos utilizados no tratamento das anomalias 
crânio-faciais devolvem a estética e a função. Os tratamentos são divididos, de 
acordo com as próteses e dispositivos empregados, em tratamento protético 
reparador e complementar. O horário de atendimento é às terças, quartas e 
sextas-feiras das 14h às 18h, exceto feriados e pontos facultativos. O horário de 
atendimento pode sofrer alterações de acordo com o calendário escolar.

Para informações, acesse o site https://site.fo.usp.br/departamentos/cirurgia-
-protese-e-traumatologia-maxilofaciais/clinica-de-protese-bucomaxilofacial/, 
ligue (11) 3091-7880 ou envie e-mail para apoiopacientefo@usp.br. 

A triagem para novos pacientes acontece por agendamento.

13.2.1.4 Serviço de Patologia Cirúrgica

O Serviço de Patologia Cirúrgica, integrado à disciplina de Patologia Bucal do 
Departamento de Estomatologia, é o centro de referência no diagnóstico aná-
tomo-patológico de lesões bucais na cidade de São Paulo e atua como espaço 
de ensino prático em patologia. O horário de atendimento é de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 16h, exceto feriados e pontos facultativos. O horário de 
atendimento pode sofrer alterações de acordo com o calendário escolar.

Para informações, acesse o site https://site.fo.usp.br/departamentos/estoma-
tologia/servico-de-patologia-cirurgica/, ligue (11) 3091-7902 ou envie e-mail 
para patologiaoralfo@usp.br. 

Não é necessário inscrição ou agendamento. Basta levar todos os dados do 
paciente preenchidos na ficha (fornecida) como nome, endereço, idade, dados 
da lesão extraída e o frasco da biópsia identificado com o nome do paciente.

https://site.fo.usp.br/
https://site.fo.usp.br/
mailto:apoiopacientefo%40usp.br?subject=
https://site.fo.usp.br/departamentos/estomatologia/cape/
https://site.fo.usp.br/departamentos/estomatologia/cape/
mailto:cape@usp.br
https://site.fo.usp.br/departamentos/cirurgia-protese-e-traumatologia-maxilofaciais/clinica-de-protese-bucomaxilofacial/
https://site.fo.usp.br/departamentos/cirurgia-protese-e-traumatologia-maxilofaciais/clinica-de-protese-bucomaxilofacial/
mailto:apoiopacientefo@usp.br
https://site.fo.usp.br/departamentos/estomatologia/servico-de-patologia-cirurgica/
https://site.fo.usp.br/departamentos/estomatologia/servico-de-patologia-cirurgica/
mailto:patologiaoralfo@usp.br
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13.2.1.5 Envelhecer Sorrindo

Os cuidados com a saúde bucal são essenciais para o funcionamento geral do 
corpo. No caso dos idosos, uma preocupação constante do cirurgião- dentista 
é quanto a qualidade de sua mastigação. Com a alta ocorrência de perda de 
dentes, a trituração do alimento costuma ser afetada ocasionando assim di-
versos distúrbios estomacais, como úlceras e gastrite. A FOUSP atende a popu-
lação idosa por meio do Programa Envelhecer Sorrindo que vem se destacando 
desde então por desenvolver uma forma diferenciada e inclusiva de realizar o 
atendimento. Em conjunto com os cirurgiões-dentistas, o projeto também con-
vida fonoaudiólogos, nutricionistas e fisioterapeutas a realizar atividades de 
socialização durante o tempo em que eles passam na sala de espera.

O horário de atendimento é de terça e quarta-feira, das 8h às 12h, exceto 
feriados e pontos facultativos. O horário de atendimento pode sofrer altera-
ções de acordo com o calendário escolar.

Para informações, acesse o site https://site.fo.usp.br/paciente/, ligue (11) 
3091-7882 ou envie e-mail para apoiopacientefo@usp.br. A seleção aconte-
ce em fluxo contínuo, com número limitado de vagas.

13.2.1.6 Clínica de Odontologia do Esporte

A Clínica de Odontologia do Esporte, do Departamento de Cirurgia, Prótese 
e Traumatologia Maxilofaciais, é um Serviço Especializado no atendimento a 
atletas em suas modalidades: amadores, performance e alta performance. Sua 
atuação é voltada para o diagnóstico e tratamento dos problemas bucais que 
podem acometer o esportista, bem como oferecer proteção contra traumas 
bucomaxilofaciais confeccionando-se protetores bucais e faciais individualiza-
dos. Orienta quanto aos cuidados com a saúde bucal e sua intercorrência na 
saúde geral, observa os cuidados com a prescrição e uso de fármacos e suas 
relações com o doping. Seus profissionais, por meio de uma visão holística, 
desenvolvem pesquisas com parceiros de profissões afins como medicina, fi-
sioterapia, fonoaudiologia, psicologia, educação física, farmácia e bioquímica 
entre outras. Este intercâmbio científico se processa através do Laboratório de 
Pesquisa em Odontologia do Esporte e Biomecânica – LAPOEBI – que integra e 
prepara os Cirurgiões Dentistas que atuam em nossa Clínica.

O horário de atendimento é às terças-feiras, às 14h, exceto feriados e pontos 

facultativos. O horário de atendimento pode sofrer alterações de acordo com 
o calendário escolar.

Para informações, acesse o site https://site.fo.usp.br/departamentos/cirurgia-
-protese-e-traumatologia-maxilofaciais/clinica-de-odontologia-do-esporte/, 
ligue (11) 3091-7887 ou envie e-mail para lapoebi.fo@usp.br . 

A seleção acontece em fluxo contínuo.

13.2.1.7  Clínica de Odontopediatria

As atividades desenvolvidas incluem orientação, prevenção e tratamento, visando 
à promoção da saúde bucal, e geram pesquisas científicas clínicas e laboratoriais.

O Centro de Pesquisa e Atendimento de Traumatismo em Dentes Decíduos 
tem por objetivo ampliar o conhecimento em relação aos traumas em dentes 
decíduos e as repercussões tanto nesses dentes como nos sucessores per-
manentes. São realizados atendimentos de urgência, tratamentos curativos 
e de reabilitação, cirurgias, mantenedores de espaço estético funcional re-
movível e prevenção, além do acompanhamento dos casos, avaliando suas 
repercussões para a dentição decídua e permanente. Também realiza trata-
mento para sequelas nos dentes permanentes.

O Programa de Atualização Clínica em Odontohebiatria (Clínica de Adoles-
centes) é um espaço para estágio que oferece atendimento odontológico 
integral a pacientes entre 10 e 19 anos.

O GEONUTRI (Grupo de Estudos de Odontopediatria e Nutrição) realiza trata-
mento integral visando recuperar a saúde bucal de crianças de baixo peso ou 
sobrepeso. São realizados tratamentos curativos e de reabilitação, cirurgias, 
mantenedores de espaço estético funcional removível e prevenção. Esse es-
tágio é realizado em parceria com o CAPE da FOUSP e com profissionais da 
disciplina de Nutrologia Pediátrica da UNIFESP, onde as crianças recebem 
acompanhamento médico integral.

A clínica de ART (Tratamento Restaurador Atraumático) qualifica cirurgiões-
dentistas para realizar esse tratamento mais confortável para o paciente que 
o tratamento convencional, uma vez que não utiliza instrumentos rotatórios, 
anestesia local e isolamento absoluto. Os pacientes são tratados e incluídos 
em pesquisa de longevidade de restaurações e aceitabilidade.

https://site.fo.usp.br/paciente/
mailto:apoiopacientefo@usp.br
https://site.fo.usp.br/departamentos/cirurgia-protese-e-traumatologia-maxilofaciais/clinica-de-odontologia-do-esporte/
https://site.fo.usp.br/departamentos/cirurgia-protese-e-traumatologia-maxilofaciais/clinica-de-odontologia-do-esporte/
mailto:lapoebi.fo@usp.br
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O GEAPE é o Grupo de Estudos e Atendimento a Pacientes Especiais que 
a disciplina de Odontopediatria desenvolve em parceria com o CAPE. Por 
meio dele se desenvolve o atendimento odontológico ambulatorial integral 
(diagnóstico, prevenção e tratamento) a pacientes especiais que apresentam 
distúrbios neuropsicomotores, síndromes de má-formação e doenças sistê-
micas. O curso de Supervisão em Fonoaudiologia na Odontopediatria é um 
estágio para os alunos da graduação em Fonoaudiologia da USP, supervisio-
nado por fonoaudiólogos e dentistas.

O horário de atendimento é de acordo com agendamento, exceto feriados e 
pontos facultativos e pode sofrer alterações de acordo com o calendário escolar.

Para informações, acesse o site https://site.fo.usp.br/departamentos/orto-
dontia-e-odontopediatria/clinica-de-odontopediatria/, ligue (11) 3091-7418 
ou envie e-mail para apoiopacientefo@usp.br. 

A seleção acontece durante o período letivo.

13.2.1.8 Clínica de Ortodontia

A disciplina de Ortodontia presta atendimento à comunidade realizando trata-
mentos ortodônticos preventivos e corretivos em crianças, jovens e adultos, 
nas cinco clínicas de pesquisa de que dispõe:

Clínica Ortodôntica Corretiva – MBT: atendimento a pacientes entre 12 e 
18 anos, para tratamento ortodôntico corretivo, utilizando a Filosofia MBT 
e mini-implantes ortodônticos. Pesquisas são realizadas para embasar cientifi-
camente os métodos de diagnóstico, planejamento e tratamento de más-oclu-
sões na dentadura permanente.

Clínica Ortodôntica Corretiva (preparo ortodôntico): atendimento a pacientes 
maiores de 18 anos, com vistas à cirurgia ortognática, onde os ossos da face 
são reposicionados, buscando-se o equilíbrio facial. Esse atendimento é feito 
em convênio com o Setor de Cirurgia Buco Maxilofacial do Hospital Univer-
sitário da USP. Após a cirurgia, o paciente retorna à clínica ortodôntica para 
finalizar o tratamento.

Clínica Ortodôntica Corretiva – SW-Roth: atendimento a pacientes entre 20 e 
30 anos. Os pacientes selecionados para este grupo são assintomáticos em 
relação à articulação têmporo-mandibular. O tratamento ortodôntico é reali-
zado seguindo as orientações da Filosofia Straight-Wire Roth/Williams.

Clínica de Ortodontia Preventiva: atendimento a pacientes entre 7 e 11 anos, 
na fase de dentição mista. Pesquisa-se o perímetro do arco utilizando a ex-
pansão rápida e lenta da maxila e da mandíbula, padrões respiratórios e o 
crescimento e desenvolvimento dentofacial.

Clínica de Pacientes Adultos: promove a integração entre as disciplinas da 
Faculdade no tratamento de pacientes com necessidade de movimento or-
todôntico com finalidade protética, pacientes com problemas periodontais e 
com disfunção têmporo-mandibular.

O horário de atendimento é de acordo com agendamento, exceto feriados e 
pontos facultativos e pode sofrer alterações de acordo com o calendário escolar.

Para informações, acesse o site https://site.fo.usp.br/departamentos/orto-
dontia-e-odontopediatria/clinica-de-ortodontia/, ligue (11) 3091-7418 ou en-
vie e-mail para apoiopacientefo@usp.br. 

A seleção acontece durante o período letivo, com número limitado de vagas.

13.2.1.9 Centro de Excelência em Prótese e Implante – CEPI

O Centro de Excelência em Prótese e Implante atua em atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e atendimento clínico, esta, porém, somente realizada 
em pacientes selecionados para os grupos de pesquisa e os trabalhos são 
desenvolvidos nas dependências da Clínica de Pós-Graduação da Faculdade 
de Odontologia da FOUSP uma semana por mês.

Para informações, acesse o site https://site.fo.usp.br/departamentos/protese/
cepi/, ligue (11) 3091-7418 ou envie e-mail para apoiopacientefo@usp.br. 

A seleção acontece durante o período letivo, com número limitado de vagas.

13.2.1.10 Centro de Oclusão e Dor Orofacial – CODD

O Centro de Oclusão, DTM e Dor Orofacial atende pacientes encaminhados 
pela Clínica Odontológica da FOUSP, assim como os pacientes provenien-
tes de outras instituições de saúde para avaliação e tratamento de proble-
mas de ATM. Atualmente o Centro atende também casos de pacientes com 
diversos tipos de dores orofaciais. Os objetivos deste serviço especializa-
do referem-se ao atendimento interdisciplinar à comunidade (por meio de 

https://site.fo.usp.br/departamentos/ortodontia-e-odontopediatria/clinica-de-odontopediatria/
https://site.fo.usp.br/departamentos/ortodontia-e-odontopediatria/clinica-de-odontopediatria/
mailto:apoiopacientefo@usp.br
https://site.fo.usp.br/departamentos/ortodontia-e-odontopediatria/clinica-de-ortodontia/
https://site.fo.usp.br/departamentos/ortodontia-e-odontopediatria/clinica-de-ortodontia/
mailto:apoiopacientefo@usp.br
https://site.fo.usp.br/departamentos/protese/cepi/
https://site.fo.usp.br/departamentos/protese/cepi/
mailto:apoiopacientefo@usp.br
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diagnóstico especializado, palestras de educação e orientação inicial dos 
pacientes, terapia cognitivo-comportamental e tratamentos interdisciplina-
res (acupuntura, laserterapia, terapias medicamentosas alopáticas e ho-
meopáticas, hipnoterapia, placas oclusais aparelhos ortopédicos funcionais 
e suportes fisioterápico e psicológico. Após a remissão dos sinais e sinto-
mas da disfunção temporomandibular, o paciente é encaminhado para a 
reabilitação oral, se necessário.

O horário de atendimento é às segundas-feiras, das 19h às 22h, exceto feriados e 
pontos facultativos e pode sofrer alterações de acordo com o calendário escolar.

Para informações, acesse o site https://site.fo.usp.br/departamentos/protese/
codd/, ligue (11) 3091-7888 ou envie e-mail para apoiopacientefo@usp.br. 

A seleção acontece durante o período letivo.

13.2.1.11 Laboratório Especial de Laser em Odontologia – LELO

O Laboratório Especial de Laser em Odontologia (LELO) é considerado um 
centro de referência mundial e de excelência (pesquisa, ensino e extensão) 
na utilização do Laser em Odontologia. Dentre eles, destaca-se o projeto de 
tratamento e prevenção de mucosite em pacientes submetidos a altas doses 
de quimioterapia e radioterapia. O LELO tem um perfil multicêntrico e multi-
disciplinar. Por possuir uma relevante variedade de lasers, permite a colabo-
ração de pesquisadores de diversas áreas da odontologia.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exce-
to feriados e pontos facultativos e pode sofrer alterações de acordo com o 
calendário escolar. 

Para informações, acesse o site https://site.fo.usp.br/departamentos/dentis-
tica/laboratorios-do-odd/laboratorio-especial-de-laser-em-odontologia-lelo/, 
ligue (11) 3091-7645/8455 ou envie e-mail para apoiopacientefo@usp.br. 

A seleção acontece durante o período letivo.

13.2.1.12 Clínica de Traumatologia Bucomaxilofacial

A clínica faz os atendimentos de urgência e não urgência das disfunções de 
articulação temporomandibular e eventuais lesões traumáticas maxilofaciais 
encaminhadas para avaliação e controle. Realiza a triagem dos pacientes 

que serão atendidos na clínica de graduação, diurno e integral. Faz a conti-
nuidade dos tratamentos aos pacientes, que atendidos pelos alunos de gra-
duação, não recebem alta. Recebe profissionais para estágios da disciplina 
assim como alunos de graduação. Serve de apoio para atividades das ligas 
acadêmicas ligadas ao departamento (LICOMF e LIEME).

O horário de atendimento é de terça feira, das 14h às 17h, exceto feriados 
e pontos facultativos. O horário de atendimento pode sofrer alterações de 
acordo com o calendário escolar.

Para informações, acesse o site https://site.fo.usp.br/departamentos/cirur-
gia-protese-e-traumatologia-maxilofaciais/, ligue (11) 3091-7878 ou envie 
e-mail para apoiopacientefo@usp.br. 

A triagem para novos pacientes acontece por agendamento.

13.2.2 Clínicas da Faculdade de Odontologia de 
Bauru 

13.2.2.1 Clínica de Dentística e Endodontia

Realiza atendimento clínico nas áreas de Dentística e Endodontia. Na área 
de Dentística, a área oferece ações e orientações preventivas tal qual tra-
tamentos preventivos e restauradores de estruturas dentárias acometidas 
principalmente pela doença cárie. Também trata consequências dentárias 
causadas por desgastes dentários e defeitos de formação dentária, além de 
procedimentos estéticos como clareamento dentário, microabrasão e reana-
tomização. Na área de Endodontia, é realizado o tratamento pulpar (canal) 
dos dentes por motivos diversos. Os atendimentos são organizados em nível 
de complexidade e são realizados tratamentos endodônticos convencionais, 
retratamentos endodônticos e procedimentos cirúrgicos relacionados à En-
dodontia, de média e alta complexidades, para a prevenção e resolução das 
patologias periapicais. 

Para ambas as áreas, o público-alvo é de adolescentes e adultos. Os aten-
dimentos envolvem a demanda geral da população ou grupos específicos 
de pesquisas clínicas, sempre absorvendo a necessidade do paciente que 

https://site.fo.usp.br/departamentos/protese/codd/
https://site.fo.usp.br/departamentos/protese/codd/
mailto:apoiopacientefo@usp.br
https://site.fo.usp.br/departamentos/dentistica/laboratorios-do-odd/laboratorio-especial-de-laser-em-odontologia-lelo/
https://site.fo.usp.br/departamentos/dentistica/laboratorios-do-odd/laboratorio-especial-de-laser-em-odontologia-lelo/
mailto:apoiopacientefo@usp.br
https://site.fo.usp.br/departamentos/cirurgia-protese-e-traumatologia-maxilofaciais/
https://site.fo.usp.br/departamentos/cirurgia-protese-e-traumatologia-maxilofaciais/
mailto:apoiopacientefo@usp.br
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busca pela saúde. Para a realização destas ações e procedimentos, alunos de 
graduação e pós-graduação (incluindo especialização e práticas profissiona-
lizantes) atendem com orientação e supervisão de uma equipe de professo-
res, organizados de acordo com o grau de dificuldade e de plano de formação 
de recursos humanos, bem como interface com atividades de extensão. 

Os critérios de acesso e a seleção de pacientes são realizados pelo setor 
de triagem da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB-USP), de acordo com 
a complexidade e a disponibilidade de vagas. Os encaminhamentos (trânsitos 
internos) e integração com outras áreas também agilizam o processo, 
atualmente informatizado. 

Contato
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Vila Universitária 
CEP: 17012-901 Bauru-SP
Telefone/ whatsapp: +55 14 3235-8243
Email: dentistica@fob.usp.br - Disciplina de Dentística
srbettio@fob.usp.br - Disciplina de Endodontia

13.2.2.2 Cirurgia

Realiza clínicas de Graduação em Odontologia e Pós-Graduação em Cirurgia 
e Traumatologia Bucomaxilofacial, que atendem pacientes que necessitam 
de cirurgias bucais, sob anestesia local e geral.

Público-alvo: pacientes em atendimento em outras disciplinas da FOB-USP, 
a população do Departamento Regional de Saúde de Bauru (DRS VI) e casos 
encaminhados por profissionais de Odontologia de toda a região para atendi-
mento de casos cirúrgicos.

Os critérios de acesso e a seleção de pacientes são realizados pelo setor de 
triagem da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB-USP), de acordo com a 
disponibilidade de vagas.

Os atendimentos realizados por pós-graduandos ocorrem todos os dias.

Contato
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Vila Universitária 
CEP: 17012-901 Bauru-SP

Clínicas de Cirurgia (graduação) - segundas, terças e sextas-feiras, das 8h às 
12h, podendo variar conforme o semestre
Telefones: +55 14 3235-8258 | +55 14 3235-8242
Email: luciana@fob.usp.br

13.2.2.3 Radiologia

O Serviço de Radiologia realiza exames complementares de  Diagnóstico  por  
Imagem com a finalidade de auxiliar o cirurgião-dentista solicitante na ela-
boração do diagnóstico e tratamento. Dispõe de variados exames de diag-
nóstico utilizando Raios-X, por meio de técnicas radiográficas intrabucais, 
extrabucais e tomográficas. Os exames realizados são:

Técnica periapical, interproximal e oclusal;

Técnicas panorâmica, póstero-anteriores, anteroposteriores, telerradiografia; 
lateral e frontal, carpal;

Tomografia computadorizada de feixe cônico FOV 17 cm até 4 cm.

Público-alvo: pacientes atendidos na FOB-USP ou com encaminhamento do 
profissional de saúde da Clínica da FOB-USP, do Profissional de Saúde da UBS 
ou do Profissional de Saúde em geral.

Contato
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Vila Universitária 
CEP: 17012-901 Bauru-SP
Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
Email: luciana@fob.usp.br

12.2.2.4 Estomatologia

O Serviço de Estomatologia é especializado no diagnóstico das doenças pró-
prias da boca e das estruturas anexas, de natureza infecciosa, autoimune ou 
neoplásica, com ênfase nas lesões intraósseas, especialmente cistos e tu-
mores odontogênicos. O serviço também prioriza a prevenção das lesões po-
tencialmente malignas, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de 
boca. O diagnóstico é determinado pelo exame clínico e métodos auxiliares, 
como biópsias de tecido mole e de tecido duro, além dos exames por imagem 
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radiográfica e tomográfica. O serviço realiza o tratamento clínico e cirúrgico 
das doenças sistêmicas com manifestações bucais, incluindo procedimentos 
de remoção de cistos e remoção tumores de origem odontogênica, sialolitía-
se oriundos de glândulas salivares, entre outros tumores.

Público-alvo: pacientes atendidos na FOB-USP ou com encaminhamento do 
profissional de saúde da Clínica da FOB-USP, pacientes encaminhados por 
Unidades Básicas de Saúde de municípios da DRS VI, do profissional de saúde 
da UBS ou do profissional de saúde em geral.

Contato
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Vila Universitária 
CEP: 17012-901 Bauru-SP
Telefones: +55 14 3235-8241 | +55 14 3226-6114
E-mail:  luciana@fob.usp.br

13.2.2.5 Centro de Pesquisa Clínica

O Centro de Pesquisa Clínica (CPC) abrange atendimento que se setoriza em 
três principais segmentos, oferecendo tratamento odontológico por meio de 
pesquisas clínicas com consentimento do paciente e e em especial a Odontolo-
gia para Pacientes com Necessidades Especiais com abordagem multidiscipli-
nar. É um Serviço de Odontologia composto por equipe técnica, administrativa, 
dois cirurgiões dentistas e um fisioterapeuta. Paralelamente ao desenvolvi-
mento das atividades, o CPC contribui na formação de recursos humanos em 
diversos níveis e atividades com alunos de graduação, pósgraduação e pro-
fissionais de várias áreas de concentração da Odontologia e também da Fo-
noaudiologia, cirurgiões-dentistas que realizam prática profissionalizante, para 
assistência e pesquisa de indivíduos comprometidos sistemicamente. 

Público-alvo: Pacientes com interesse e consentimento para participação em 
pesquisas clínicas cadastradas e pacientes oriundos do Hospital Estadual 
de Bauru, Centros de Especialidade da prefeitura e de clínicas privadas nas 
áreas de oncologia, transplantes de órgãos e tecidos e indivíduos com doen-
ças autoimunes (artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico). 

Os critérios de acesso e seleção são determinados pelos critérios informa-
dos na divulgação das pesquisas clínicas em andamento e pelas equipes 
médicas dos centros que geram os pacientes descritos acima e, de acordo 

com a fila de espera, priorizam-se os que receberão radioterapia em região 
de cabeça e pescoço, que transplantarão órgãos sólidos ou tecidos e os que 
estão sob quimioterapia.

Contato
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Vila Universitária 
CEP: 17012-901 Bauru-SP

Horário
Setor geral: Segundas às sextas feiras: 8h às 11h30 e das 14h às 17h30, com 
agendamento prévio
Setor de Pacientes com Necessidades Especiais: terças-feiras, das 14h às 18h 
e às sextas-feiras, das 9h às 12h, com suporte às emergências no horário 
comercial de segunda a sexta-feira
Tel.: +55 14 3235-8229 (agendamento de casos novos e retornos)
E-mail: cpc@fob.usp.br
Site: https://www1.fob.usp.br/fob/secoes-servicos-e-setores/cpc/

13.2.2.6 Serviço de Urgência Odontológica

Trata-se de um serviço de atendimento ao paciente com qualquer urgência 
odontológica ambulatorial. O atendimento é por hora de chegada, com prio-
ridade para casos graves e dor aguda.

Público-alvo: qualquer paciente que apresente um quadro de urgência 
odontológica, sendo ou não cadastrado na FOB-USP, com exceção de pro-
blemas relacionados a próteses provisórias ou definitivas, convencionais 
ou sobre implantes.

Endereço
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Vila Universitária
CEP: 17012-901 Bauru-SP
Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h
Telefone: +55 14 3235-8320
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13.2.2.7 Odontopediatria

A Disciplina de Odontopediatria da FOB-USP realiza atendimento clínico para 
prevenção e tratamento de crianças de 0 a 12 anos. Presta assistência odon-
tológica e realiza atividades de orientação e educação odontológica para 
pais/responsáveis. As atividades são realizadas por alunos do curso de Gra-
duação e Pós-Graduação em Odontologia, supervisionados pelos docentes 
da Disciplina de Odontopediatria.

Os atendimentos curativos e preventivos são realizados na clínica de bebês 
(0 a 3 anos) e clínica infantil (3 a 12 anos).

13.2.2.8 Ortodontia

A disciplina de Ortodontia visa à formação universitária qualificada e de exce-
lência na área de Ortodontia. Em atividades congregadas de ensino, pesquisa 
e extensão, a disciplina contribui para a formação do aluno de graduação em 
Odontologia e Fonoaudiologia e cursos de pós-graduação stricto e lato sen-
su na área de Ortodontia, para a identificação, prevenção e tratamento das 
alterações dentofaciais e das más oclusões em crianças, jovens e adultos. A 
comunidade é beneficiada com o tratamento ortodôntico preventivo, inter-
ceptivo e corretivo que é executado pelos discentes, na clínica ortodôntica, 
sob a supervisão dos docentes. O objetivo é estabelecer a estética facial e a 
oclusão estática e funcional do paciente.

A seleção é realizada de acordo com a necessidade das disciplinas curricu-
lares da graduação e pós-graduação, baseada na má oclusão apresentada 
para fins didáticos e/ou de pesquisas.

Contato
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Vila Universitária 
CEP:17012-901 Bauru-SP
Horário: segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h e das 14h às 18h
Telefone: +55 14 3235-8215
Email: cleo@fob.usp.br veragato@fob.usp.br

13.2.2.9 Clínica de Prótese e Clínica de Periodontia

O Departamento de Prótese e Periodontia possui atendimento ao público para 
tratamento odontológico nas especialidades de Prótese Dentária e Periodon-
tia. Os pacientes que necessitam de próteses removíveis, próteses fixas so-
bre dentes ou implantes podem ser atendidos nas clínicas de graduação, 
na clínica da pós-graduação, e na clínica localizada no “Centro de Ensino e 
Pesquisa Prof. Dr. Waldyr Janson” do Departamento. Os pacientes que neces-
sitam de tratamento periodontal também podem ser atendidos por alunos de 
graduação e pós-graduação.

O acesso aos atendimentos é realizado pela Triagem da FOB-USP e, após 
a seleção, os pacientes são encaminhados para as clínicas, de acordo com 
as demandas.

Contato
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Vila Universitária 
CEP: 17012-901 Bauru-SP
Telefones:
+55 14 3235-8485 | 55 14 3235-8599

13.2.3 Clínicas da Faculdade de Odontologia de Ribeirão 

Preto (FORP-USP)
A FORP-USP é conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e atende gra-
tuitamente pacientes sob demanda encaminhada a partir do Departamento 
Regional de Saúde (DRS XIII) e casos sob demanda espontânea. Os pacientes 
são encaminhados à FORP-USP pela Central de Regulação Odontológica da 
Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, mediante ficha de referên-
cia odontológica, após receberem tratamento na Unidade Básica de Saúde 
do bairro em que residem. Os atendimentos realizados na FORP-USP são rea-
lizados em 7 espaços clínicos para tratamento as seguintes áreas:

- Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial;

- Dentística;

- Diagnóstico;

- Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial;
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- Endodontia;

- Estomatologia;

- Implantodontia;

- Oclusão;

- Odontologia em Saúde Coletiva;

- Odontogeriatria;

- Odontologia Preventiva;

- Odontopediatria;

- Ortodontia;

- Patologia Bucal;

- Periodontia;

- Prótese Fixa;

- Prótese Parcial-Removível;

- Prótese Total;

 - Prótese sobre Implante;

- Prótese Bucomaxilofacial;

- Prótese Ocular; e

- Radiologia Odontológica e Imaginologia.

Público-Alvo: Pacientes encaminhados pelo SUS, de acordo com a necessi-
dade e demanda.
Endereço: Avenida do Café, s/n - Campus Universitário - CEP: 14040-904, 
Ribeirão Preto – SP
Telefones: (16) 3315.4084 / (16) 3237.6456
Email: triagem@forp.usp.br
Site: https://www.forp.usp.br/?page_id=580

Além disso, a FORP-USP possui os seguintes Serviços:

Centro de Formação de Recursos Humanos Especializados no Atendi-
mento Odontológico a Pacientes Especiais (CAOPE):

Esse Centro oferece formação para alunos de Graduação, Pós-Graduação e 
para Cirurgiões-Dentistas, para que atuem como núcleos multiplicadores, dis-
seminando o atendimento odontológico a esses pacientes em todo o território 
nacional, tanto em clínicas particulares como em serviços públicos. O aten-
dimento é semanal, sob a supervisão dos docentes da disciplina de Odonto-
pediatria, realizado por alunos de Graduação, alunos de Pós-Graduação e por 
Cirurgiões-Dentistas que procuram realizar o aperfeiçoamento no atendimento 
de pacientes portadores de necessidades especiais ou que são encaminhados 
pelo serviço público onde exercem suas atividades profissionais.

Público-Alvo: Pacientes com doenças sistêmicas, síndromes genéticas, dis-
funcionalidades físicas/mentais ou qualquer outra condição que requer al-
gum cuidado odontológico específico.

Local: Clínica de Pacientes Especiais

Endereço: Avenida do Café, s/n - Campus Universitário - CEP: 14040-904, 
Ribeirão Preto – SP
Telefone: (16) 3315.4057 (Departamento de Clínica Infantil)
Horário de funcionamento: segundas-feiras das 8 às 12:00 e das 14 às 17 horas.

Desmistificando o Atendimento Odontológico a Pacientes com Ne-
cessidades Especiais (DAPE):

Esse serviço tem como objetivos a formação de recursos humanos para o 
atendimento odontológico a pacientes com doenças sistêmicas graves e de-
bilitantes, bem como indivíduos mutilados da face, fornecendo elementos 
para a avaliação de suas condições de saúde geral e bucal e o controle das 
situações sistêmicas que possam interferir de algum modo com o tratamento 
odontológico.

Público-Alvo: Pacientes com doenças sistêmicas graves e debilitantes, bem 
como indivíduos mutilados da face.

Local: Clínica III da FORP-USP

Endereço: Avenida do Café, s/n - Campus Universitário - CEP: 14040-904, 
Ribeirão Preto – SP

http://triagem@forp.usp.br
https://www.forp.usp.br/?page_id=580
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Telefone: (16) 3315.4006 (Departamento de Materiais Dentários e Prótese)
Horário de funcionamento: quartas-feiras das 14 às 17 horas.

Serviço de Emergência Odontológica de adultos e crianças:

Público-Alvo: destinado a pacientes portadores de quadro agudo de dor.

Local: Clínica III da FORP-USP (adulto) e Clínica de Pacientes Especiais da 
FORP-USP (crianças)

Endereço: Avenida do Café, s/n - Campus Universitário - CEP: 14040-904, 
Ribeirão Preto – SP
Telefone: (16) 3315.3968 (Supervisão de Clínicas Odontológicas); pacientes 
infantis: (16) 3315.3995 (Departamento de Clínica Infantil)
Horário de funcionamento: segundas e quintas-feiras das 14 às 17 horas e 
de terças-feiras das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas (adulto) e de segundas 
a sextas-feiras das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas (crianças).

Serviço de Atendimento a Traumatismos Dentários:

Este serviço tem a finalidade de viabilizar o acesso ao tratamento odonto-
lógico de crianças acometidas por traumatismos dentários, estabelecer me-
canismos de vigilância relacionados à educação, prevenção e controle, bem 
como desenvolver estudos e instituir ações preventivas junto à comunidade.

Público Alvo: Crianças acometidas por traumatismos dentários.

Local: Crianças acometidas por traumatismos dentários

Endereço: Avenida do Café, s/n - Campus Universitário - CEP: 14040-904, 
Ribeirão Preto – SP
Telefone: (16) 3315.3995 (Departamento de Clínica Infantil)
Horário de funcionamento: segundas a sextas-feiras das 8 às 12 horas e 
das 14 às 17 horas.

Atendimento a Crianças e Adolescentes com Bruxismo e/ou Sinais e 
Sintomas de Desordem Temporomandibular (SABID):

O objetivo desse serviço é concentrar e direcionar o atendimento e a preser-
vação destes casos em um serviço exclusivo para este fim, favorecendo a 

determinação de um diagnóstico preciso, o uso de estratégias terapêuticas 
adequadas e o monitoramento dos pacientes, permitindo o desenvolvimento 
de pesquisas, bem como fomentando um serviço de referência para a cidade 
e região de Ribeirão Preto.

Público-Alvo: Pacientes encaminhados tanto de centros de atendimento pú-
blico quanto privado de toda a região de Ribeirão Preto.

Local: Clínica de Pacientes Especiais da FORP-USP

Endereço: Avenida do Café, s/n - Campus Universitário - CEP: 14040-904, 
Ribeirão Preto – SP
Telefone: (16) 3315.4057 (Departamento de Clínica Infantil)
Horário de funcionamento: segundas-feiras das 14 às 17 horas.

Serviço de Atendimento por meio de práticas integrativas e comple-
mentares em crianças e adultos da FORP/USP (SAPIC):

Público-Alvo: Oferecido por meio de práticas integrativas e complementa-
res para crianças e adultos.

Local: Clínica de Pacientes Especiais da FORP-USP

Endereço: Avenida do Café, s/n - Campus Universitário - CEP: 14040-904, 
Ribeirão Preto – SP
Telefone: (16) 3315.3995 (Departamento de Clínica Infantil)
Horário de funcionamento: sextas-feiras das 14 às 17 horas.

Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão (NACE) - Clínica de Atendimento 
Periodontal a Pacientes com Envolvimento Sistêmico (PERIO-MED):

O objetivo do núcleo é fornecer atendimento periodontal e monitorar pacientes 
que tenham algum envolvimento sistêmico no qual a doença periodontal possa 
agravar ou ser agravada pelo processo inflamatório inerente às duas condições

Público-Alvo: Pacientes com diabetes, doenças cardiovasculares, artrite 
reumatóide e alterações induzidas por tratamento quimio e radioterápico, 
que necessitam de atendimento periodontal.
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Endereço: Avenida do Café, s/n - Campus Universitário - CEP: 14040-904 
Ribeirão Preto – SP
Email: cirurgia@forp.usp.br
Telefones: (16) 3315.3980 / 3315.4136
Site: https://sites.usp.br/ccex_forp/atividades/periomed/

Centro de Pesquisa Clínica

O Centro tem como objetivo o atendimento exclusivo de pacientes vincula-
dos aos projetos de pesquisa devidamente aprovados pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo.

Neste local são desenvolvidos projetos de pesquisa clínica por meio dos Pro-
gramas de Pós-Graduação da FORP/USP (docentes e discentes), por pesquisa-
dores, por alunos de Iniciação Científica e por pós-doutorandos, entre outros.  

Público-Alvo: Pacientes SUS, Pacientes sob demanda espontânea e 
Pesquisadores.
Local: Centro de Pesquisa Clínica da FORP-USP

Endereço: Avenida do Café, s/n - Campus Universitário - CEP: 14040-904, 
Ribeirão Preto – SP
Telefone: (16) 3315.4071
Site: https://www.forp.usp.br/?page_id=6147

Adicionalmente, durante a Jornada Odontológica de Ribeirão Preto (JORP), um 
evento que ocorre anualmente no mês de outubro e é organizado pelos alu-
nos de Graduação da FORP/USP, são desenvolvidos, nas dependências das 
Clínicas da FORP/USP, os seguintes serviços: 

Projeto Criança: 

Esse projeto é direcionado à população infantil, sendo desenvolvido por gra-
duandos do Curso de Odontologia, sob supervisão docente, assim como nos 
espaços públicos do município de Ribeirão Preto.

Público-Alvo: População Infantil.
Telefones: (16) 3315.3995 

Projeto de Atenção, Informação e Educação em Higiene de Prótese Bucal: 

Esse projeto tem como objetivo avaliar e orientar indivíduos adultos usuá-
rios de próteses totais ou parciais removíveis quanto aos cuidados necessá-
rios para a manutenção dos aparelhos protéticos, visando avaliar também as 
condições clínicas da cavidade bucal e das próteses, proporcionando saúde 
aos usuários.

Público-Alvo: População Adulta usuária de próteses totais ou parciais 
removíveis.
Telefones: (16) 3315.3983 

Projeto de Diagnóstico e Prevenção de Doenças Bucais: 

Esse projeto objetiva o esclarecimento da população de Ribeirão Preto e re-
gião sobre os fatores de risco para o câncer bucal, bem como sobre as ca-
racterísticas das lesões bucais com potencial de malignidade, além de ins-
truir como fazer o autoexame da boca para que, desse modo, possa detectar 
alterações suspeitas de câncer ou lesões potencialmente malignas. Ainda, 
tem-se como meta orientar a população sobre os meios corretos de garantir 
seu atendimento dentro do Sistema Único de Saúde.

Público-Alvo: População em geral.

Telefones: (16) 3315.3976 

Projeto de Gestante

Esse projeto tem o intuito de suprir a carência de orientações sobre saúde 
bucal de gestantes e de recém-nascidos. Consiste em um projeto desenvolvi-
do pelos discentes da FORP/USP, sob supervisão de docentes da disciplina de 
Odontopediatria, nas dependências das Clínicas da FORP/USP, assim como 
em espaços públicos do município de Ribeirão Preto.

Público-Alvo: Gestantes.

Telefones: (16) 3315.3995

http://cirurgia@forp.usp.br
https://sites.usp.br/ccex_forp/atividades/periomed/
https://www.forp.usp.br/?page_id=6147
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13.3 Clínicas Psicológicas

13.3.1 Serviços e Práticas do Instituto de Psicologia
Em São Paulo, os atendimentos e práticas em psicologia do Instituto de Psi-
cologia são públicos, gratuitos e oferecidos à comunidade USP e ao público 
geral residente no entorno da universidade, campus Butantã. Confira aqui os 
serviços oferecidos:

13.3.1.1 APOIAR

O APOIAR é um grande projeto e serviço abrigado no Laboratório de Saúde 
Mental e Psicologia Clínica Social, que objetiva a formação do psicólogo no 
campo da saúde mental em sua acepção mais ampla ,ou seja, no que diz 
respeito ao estudo compreensão e intervenção a pessoas em situação de so-
frimento .O Laboratório constitui-se como espaço propiciador da integração 
entre ensino, pesquisa e prática clínica, oferecendo estágio supervisionado a 
alunos de graduação e proporcionando campo de investigação clínica para tra-
balho acadêmico de pós-graduandos e para articulações teóricas de docentes 
e pesquisadores. O APOIAR foi criado 2002 , consolidado em 2003 e se consti-
tui em amplo projeto no mesmo Laboratório . Destaca- se, no cenário da pes-
quisa brasileira, como Grupo de Pesquisa USP/CNPq intitulado Manifestações 
do Sofrimento Humano: Avaliação, Compreensão e Formas de Intervenção.

Desde março de 2020 no inicio do período de isolamento/distanciamento so-
cial foi proposto o projeto APOIAR ONLINE com o objetivo de atender pessoas 
que sentissem dificuldades decorrentes direta\ ou indiretamente da pande-
mia por Corona Vírus. Como: solidão, tristeza, abatimento, medos intensos, 
muita angústia, luto ou ansiedade; com psicoterapeutas voluntários, ex alu-
nos da USP, e estudantes de pós-graduação e graduação (supervisionados). 
(em 2022 há mais de 450 terapeutas) Os atendimentos vêm sendo realiza-
dos (on-line) por vídeo chamadas, Skype ou outro aplicativo e os contatos são 
feitos pelos terapeutas que marcam a 1ª consulta de acordo com sua disponi-
bilidade. Ao final dos atendimentos, cada terapeuta providenciar um relatório 
com breve relato sobre as consultas realizadas. A partir de 12 de outubro de 
2020 foi implantada a proposta dos atendimentos serem breves Entrevistas 
iniciais e 12 sessões). São desenvolvidos 20 grupos de discussão clínica /su-

pervisão, as aulas online ministradas pelas coordenadoras e supervisores e 
outras formas de ampliar a formação. 

De 2020 a maio de 2022 foram atendidas mais de 5.400 pessoas que bus-
caram o projeto/serviço enviando um e-mail apoiar@usp.br e/ou encaminha-
dos por escolas ou instituições parceiras e ficando numa fila de espera, a 
coordenação vai encaminhando os pacientes aos terapeutas. Com respeito 
ao gênero há uma presença muito maior de mulheres (80%). Observando as 
idades dos participantes, a maioria está entre 19 e 35 anos, adolescentes e 
pré-adolescentes apresentam, em seguida, grande procura. Os maiores de 
60 anos correspondem à faixa etária com menor participação. 

O APOIAR ONLINE vem recebendo pessoas de todas as regiões brasileiras, 
e ainda brasileiros de outros países. Estes dados mostram a possibilidade de 
atendimentos online, torna o atendimento psicológico acessível a pessoas 
nas mais diferentes localidades. Há moradores de todos os estados da na-
ção, com a grande maioria no Estado de São Paulo, em especial da capital. 
Observa-se que muitas pessoas referem ansiedade e medo, depressão ou 
formas relacionadas, seguido de conflitos familiares, temas relacionados ao 
suicídio, como ideações suicidas, envolvendo casos de luto ou morte e ainda 
os relacionados a violência doméstica. Estes dados confirmam os efeitos da 
pandemia, do isolamento /distanciamento vividos ao longo de 2020 e 2021 
e se mantem na pós pandemia em 2022 no agravamento da a saúde mental 
da população atendida.

Público-alvo

No APOIAR, no CEIP , são realizados atendimentos supervisionados crianças, 
adolescentes e seus pais em situação de vulnerabilidade social, em especial 
as que vivem em instituições de acolhimento. Recebe crianças e adolescen-
tes atendidos por SAICAS ou outras instituições dedicadas a esse tipo de ser-
viço Também são atendidas crianças e adolescentes encaminhadas por insti-
tuições parceiras governamentais e não governamentais) e escolas. Também 
recebe encaminhamentos de outros serviços do Centro de Estudos do Institu-
to de Psicologia (CEIP) da USP. Atualmente o APOIAR concentra a maior parte 
dos atendimentos a essa população pela equipe no CEIP. O APOIAR também 
desenvolve propostas preventivas em instituições na cidade de São Paulo, 
com oficinas psicológicas a crianças e adolescentes, atendimentos indivi-

mailto:apoiar@usp.br
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duais no Centro de Integração da Cidadania (CIC) de Taipas da Secretaria 
da Justiça de São Paulo, e ainda encontros e palestras a pais, docentes e 
profissionais das áreas de saúde e Educação. Realiza anualmente a Jornadas 
APOIAR no IPUSP, com temas relevantes abertas ao estudantes e profissio-
nais com convidados renomados , e ampla participação e parceiros da área 
com publicações oferecidas a cada ano (Ebook)

Forma/critérios de acesso

Encaminhamento pelas instituições parceiras. O Apoiar online pelo email 
apoiar@usp.br

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 - Boco D – salas 209 e 211 e Bloco F – sala 23 - 
Cidade Universitária - Butantã
CEP: 05008-030 São Paulo - SP – Brasil 
Tel.: 55 11-3091-4173
Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h (no CEIP – USP)
E-mail: tardivo@usp.br ou apoiar@usp.br
Site: http://www.ip.usp.br/site/apoiar

13.3.1.2 Ateliê Aberto

O Ateliê Aberto foi criado em 2012, numa parceria entre o Laboratório de 
Estudos da Personalidade – LEP e o Serviço de Aconselhamento Psicológi-
co – SAP. Suas atividades se dão em grupo e pretendem criar oportunidade 
de participação vivencial, por meio de recursos variados, tais como: danças 
circulares, relaxamento, colagem, desenho, narrativa de contos de tradição 
oral e outras. Essas atividades são seguidas de expressão verbal, comparti-
lhamento e interação no grupo, com vistas à elaboração do vivido.

O Ateliê Aberto, tendo como embasamento a psicologia de C. G. Jung, con-
sidera que a participação auxilia no diálogo da consciência com conteúdos 
que se apresentam na vivência e que isso contribui para a relação consigo 
mesmo e com o mundo, sendo assim um cuidado em saúde. Estagiários do 
Instituto de Psicologia participam e auxiliam na condução das atividades.

Público-alvo

Pessoas da comunidade USP e externa, com mais de 18 anos, que procurem 
atendimento psicológico e que possam se beneficiar da vivência grupal com 
recursos expressivos. Daremos preferência para pessoas que tenham sido 
encaminhadas por serviços de atendimento psicológico/médico. Observação: 
a participação não pretende substituir a demanda por psicoterapia individual.

Forma/critérios de acesso

Consultar informações atualizadas no início de cada semestre letivo divul-
gadas em https://www.ip.usp.br/site/atelie-aberto/

Contato: Tânia Pessoa de Lima (Coordenação do grupo) - taniapl@usp.br

Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Bloco D - Cidade Universitária - Butantã CEP: 
05008-030 São Paulo - SP 
Tel.: 55 11-3091-4172
Horário de atendimento da secretaria: De segunda a sexta-feira, das 9h às 
11h30 e das 13h30 às 16h.

13.3.1.3 Centro de Psicologia Aplicada ao Trabalho

O Centro de Psicologia Aplicada ao Trabalho (CPAT), vinculado ao Departa-
mento de Psicologia Social e do Trabalho (PST) do Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo (IPUSP), foi criado em 1985 e tem o objetivo de: a) 
possibilitar atividades de estágio e atividades práticas junto às/aos estudan-
tes de graduação em psicologia; b) propiciar um lugar de formação e debate 
para estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais de diferentes 
áreas que se dedicam às temáticas abordadas pelo Centro; c) realizar proje-
tos de extensão com a comunidade; d) desenvolver pesquisas; e) fomentar 
intercâmbios locais e internacionais.

Suas atividades tem como nortes o mundo do trabalho e os processos or-
ganizativos, em diferentes territórios e com diversas temporalidades. Dentre 
os temas que definem linhas de atuação, pesquisa e formação do CPAT estão:

mailto:apoiar@usp.br
mailto:tardivo@usp.br
mailto:apoiar@usp.br
http://www.ip.usp.br/site/apoiar/
https://www.ip.usp.br/site/atelie-aberto/
mailto:taniapl@usp.br
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a) autogestão, economia solidária e cooperativismo; 

b) desemprego e formas de geração de renda e trabalho; 

c) deslocamentos transnacionais e trabalho; 

d) produções e saberes afrodiaspóricos, processos organizativos e mundos 
do trabalho; 

e) gênero e trabalho; 

f) envelhecimento na sociedade contemporânea e aposentadoria; 

g) memória, histórias e trajetórias de trabalho; 

h) ócio e tempo livre; 

i) o fazer artístico e suas interfaces com o mundo do trabalho; 

j) organização do processo de trabalho e reestruturação produtiva; 

k) políticas públicas de trabalho e lutas sociais; 

l) relações de poder no trabalho e saúde do trabalhador;

m) trabalho não regulado e o chamado “mercado informal”. 

O enfoque adotado no trato desses temas privilegia a leitura da psicologia 
social e aproxima-se da psicologia política e da psicologia comunitária, além 
de estabelecer interlocuções com outras áreas do conhecimento, especial-
mente de ciências humanas.

A definição e constituição dos projetos de pesquisa e de extensão do CPAT, 
realizados gratuitamente, priorizam o diálogo com trabalhadoras e trabalha-
dores, coletivos e organizações, considerando as diversas realidades locais 
em relação ao mundo do trabalho e os processos históricos de desigualdades 
e violências étnico-raciais, sociais, de gênero e com relação a pessoas com 
deficiência existentes no Brasil. Buscam, ainda, estabelecer interlocuções e 
participações junto a propostas, ações e projetos voltados ao enfrentamento 
destas desigualdades; ao reconhecimento e fortalecimento de modos de vida 
e saberes locais plurais; a formas de intercâmbio e convivência culturais e 
sociais diante dos processos de mundialização.

Público-alvo

Sua equipe desenvolve projetos de extensão universitária junto a diferentes 
públicos, tais como: grupos e coletivos de trabalhadoras e trabalhadores, 
instituições públicas, sindicatos, cooperativas e empreendimentos autoges-
tionários, associações de bairro, movimentos sociais, ONGs, empresas pri-
vadas, etc.

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Bloco D – sala 163 - – Cidade Universitária 
- Butantã 
CEP: 05508-030 – São Paulo, SPl
Tel.: 55 11-3091-4188
E-mail: cpat@usp.br

13.3.1.4 Clínica Psicológica Durval Marcondes

A Clínica Psicológica Durval Marcondes é parte integrante do Centro Escola 
do Instituto de Psicologia (CEIP), que oferece diversas modalidades de aten-
dimento à população. No contexto do CEIP, a Clínica Psicológica Durval Mar-
condes caracteriza-se pela oferta de atendimento psicológico clínico indivi-
dual e em grupo, em diferentes modalidades, dentre as quais destacam-se os 
atendimentos psicoterapêuticos de média e longa duração.

Além dos atendimentos psicoterapêuticos regulares mencionados acima, du-
rante o semestre letivo, poderão ser abertas vagas para as modalidades de 
“consultas terapêuticas” (atendimentos clínicos pontuais) semanalmente. 
Tais vagas quando disponibilizadas são amplamente divulgadas.

As pessoas que passarem por esta modalidade de atendimento, se necessi-
tarem de seguimento em atendimento psicoterapêutico regular, serão en-
caminhadas para atendimento clínico regular no semestre subsequente em 
nossa clínica.

Público-Alvo

Comunidade em geral.

mailto:cpat@usp.br
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Forma/critérios de acesso

Novas informações sobre novas vagas serão divulgadas na página: http://
www.ip.usp.br/site/atendimento-4/ uma vez que estamos em processo de 
reorganização interna para que em breve possamos atender o maior número 
de pessoas sem necessidade de uma longa espera.

Além dos atendimentos psicoterapêuticos regulares mencionados acima, 
existe um grupo de acolhimento que recebe a procura espontânea as quar-
tas-feiras das 18:00 as 19:30 bastando chegar 10 minutos antes para reali-
zar a inscrição diretamente com as estagiárias. Durante o semestre letivo, 
também poderão ser abertas vagas para as modalidades de “consultas tera-
pêuticas” (atendimentos clínicos pontuais) semanalmente. Tais vagas serão 
sempre oferecidas às pessoas inscritas na lista de espera.

As pessoas que passarem por esta modalidade de atendimento, se necessi-
tarem de seguimento em atendimento psicoterapêutico regular, serão en-
caminhadas para atendimento clínico regular no semestre subsequente em 
nossa clínica.

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Bloco D, Cidade Universitária – Butantã
CEP: 05008-030 São Paulo - SP
Tel.: +55 11 3091-8248
Horário:  de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h.

13.1.3.5 Grupo Vivencial Danças Circulares, Relaxamento e 

Calatonia

Os grupos semestrais iniciaram em 2006 e acontecem pela vivência com as 
danças circulares dos povos e contemporâneas (danças em roda de diferen-
tes culturas, religiões e ritmos). Os passos são ensinados, portanto não há 
necessidade de experiência prévia. As atividades são acompanhadas de com-
partilhamento e interação no grupo, pela expressão verbal e/ou com recursos 
expressivos diversos, com vistas à elaboração do vivido. É necessário vir com 
roupas confortáveis e trazer uma toalha para forrar o colchonete no chão. 
Tem como objetivo principal promover a ampliação da consciência (segundo 

a perspectiva da Psicologia Analítica de C.G. Jung) de si, do grupo e ações dos 
participantes na melhoria da vida em comunidade. O foco do grupo ultrapassa 
a dança em si e se concentra na promoção de três níveis de benefícios: 

ampliar a percepção e o cuidado relativos à própria saúde e bem-estar;

desenvolver e expandir habilidades sociais e grupais;

perceber-se numa teia de conexões e de interdependência, numa relação 
sentida como sagrada. Estagiários do Instituto de Psicologia participam e 
auxiliam na condução das atividades.

Público-alvo

Para pessoas, tanto da comunidade USP quanto externa, com mais de 18 
anos que procurem atendimento psicológico e que possam se beneficiar 
da vivência grupal com recursos corporais e expressivos. Daremos prefe-
rência para pessoas que não possuem experiência com danças circulares e 
que tenham sido encaminhadas por serviços de atendimento psicológico/
médico. Observação: a participação não pretende substituir a demanda por 
psicoterapia individual.

Forma/critérios de acesso

Consultar informações atualizadas no início de cada semestre letivo divul-
gadas em https://www.ip.usp.br/site/grupo-vivencial-dancas-circulares-dos-
-povos-e-contemporaneas/

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Bloco D - Cidade Universitária –Butantã 
 CEP: 05008-030 São Paulo - SP 
Tel.: 55 11-3091-4172
Horário de atendimento da secretaria: de segunda a sexta-feira, das 9h às 
11h30 e das 13h30 às 16h.
Tânia Pessoa de Lima (Coordenação do grupo) – taniapl@usp.br

http://www.ip.usp.br/site/atendimento-4/
http://www.ip.usp.br/site/atendimento-4/
http://www.ip.usp.br/site/grupo-vivencial-dancas-circulares-dos-povos-e-contemporaneas/
http://www.ip.usp.br/site/grupo-vivencial-dancas-circulares-dos-povos-e-contemporaneas/
mailto:taniapl@usp.br
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13.1.3.6 Oficinas de Jogos do LEDA (Laboratório de Estudos 

sobre Desenvolvimento e Aprendizagem): Programa de 

Intervenção para alunos do Ensino Fundamental

O programa de intervenção é realizado em três semestres consecutivos, sen-
do oferecido de modo presencial e, em breve, com a opção para atendimento 
remoto.

As oficinas do LEDA oferecem apoio para grupos de crianças com dificulda-
des escolares (de aprendizagem e/ou comportamento) por meio de jogos e 
desafios lógicos que despertam o interesse e a motivação.

Num contexto de intervenções, mediado pelos profissionais que atuam nas 
oficinas, cada participante gradualmente modifica suas atitudes em relação 
à aprendizagem: presta mais atenção, enfrenta seus erros, coopera nas suas 
interações com adultos e pares e atribui significado às tarefas.

Como consequência, ao final do programa, a criança amplia sua capacidade 
de mobilizar recursos que favorecem a construção da autonomia, protagonis-
mo e respeito mútuo, aspectos que contribuem para a superação das dificul-
dades no contexto escolar.

Público-alvo

Alunos do Ensino Fundamental I, de escolas ou instituições públicas e fundações

Forma/critérios de acesso

As inscrições em uma lista de espera podem ser feitas por e-mail ou telefone.

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Bloco D – sala 251 - Cidade Universitária 
CEP: 05508-030 - São Paulo - SP
Tel.: + 55 11 3091-4172
Email: mtdesouza@usp.br

13.1.3.7 Plantão Institucional

Em 1997, por iniciativa das psicólogas Adriana Marcondes Machado e Yara Sayão, 
foi criado o Plantão Institucional, uma modalidade de atendimento oferecido a 
equipes de profissionais que trabalham em instituições públicas educativas e 
atuam na interface da Educação com a Saúde ou Assistência Social. Cada grupo 
é constituído por profissionais de uma mesma instituição, atendidos em encon-
tros mensais, com duas horas de duração, no IPUSP, por aproximadamente dois 
anos. A condução desse trabalho é realizada pela equipe do Serviço.

Por meio das atividades do Plantão, o Serviço já atendeu diversas institui-
ções, dentre as quais escolas públicas de ensino fundamental e infantil, equi-
pamentos de complementação escolar, Serviços de Acolhimento Institucional 
para Crianças e Adolescentes (SAICAS), Secretarias Municipais de Educação 
e Saúde, entre outros.

Público-alvo

Profissionais que atuam em instituições educativas ou na interface da Educa-
ção com a Saúde e Assistência Social.

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – bloco D - Cidade Universitária 
CEP: 05008-030 São Paulo – SP
Tel.: + 55 11-3091-4172/5015/8621
E-mail: psicologiaescolar@usp.br
Horário: de seguda à sexta-feria, das 9h às 16h.

13.1.3.8 Plantão Psicológico LEFE

O Laboratório de Estudos em Fenomenologia Existencial e Prática em Psi-
cologia - LEFE oferece atendimento psicológico à comunidade em geral, no 
serviço de Plantão na clínica-escola do Instituto de Psicologia da USP, todas 
às terças-feiras, com inscrições entre 16h e 17h e atendimentos no 
mesmo dia a partir das 17h, atendidas por ordem de inscrição.

Todas as pessoas que procuram atendimento preenchem uma ficha com al-
guns dados pessoais e são atendidos pela equipe de psicólogos, estagiários 

mailto:mtdesouza@usp.br
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de graduação e pós-graduação do laboratório por ordem de chegada. Não é 
necessário fazer inscrição prévia, pois não há fila de espera para o serviço.

Caso a procura esteja além das nossas possibilidades de atendimento, é 
possível que haja vagas limitadas.

O Plantão Psicológico enquanto modalidade clínica propõe atender, no mo-
mento da procura, quem em um momento de crise recorre à Psicologia em 
busca de cuidado. Os plantonistas oferecem espaço de acolhimento e escuta 
clínica disponibilizando-se para acompanhar o cliente/paciente na narrativa 
com a que se apresenta ao serviço. O sentido do trabalho clínico em plantão 
é a explicitação dos modos de cuidar de si de quem se traz em sofrimento 
para, a partir deles, refletir sobre os possíveis desdobramentos do encontro.

Público-alvo

Não há restrições, mas menores de 18 anos devem vir acompanhados por 
um responsável legal ou munidos de autorização previamente assinada por 
ele e cópia da RG do responsável.

Forma/critérios de acesso

Todas às terças-feiras, com inscrições entre 16h e 17h e atendimentos no 
mesmo dia  a partir das 17h, atendidas por ordem de inscrição.

O atendimento poderá ser individual ou em grupo.

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – bloco D – sala 229 - Cidade Universitária CEP: 
05008-030 São Paulo - SP
Tel.: + 55 11-3091-4285 / 3091-861
E-mail: lefe@usp.br
Horário: 09h30 às  13h30.
Tel.: +55 11 3091-4285 / 3091-8616

Desdobramentos do Plantão Psicológico para Psicodiagnóstico

Colaborativo e Rede de Atenção

O projeto se insere no eixo de práticas de extensão do Laboratório de Estu-
dos em Fenomenologia Existencial e Prática em Psicologia (LEFE) do Instituto 
de Psicologia da USP (IPUSP). Desde 1998 o Laboratório propõe-se a aten-
der a população local (comunidade USP ou quaisquer pessoas que apareçam 
procurando por ajuda) na modalidade de Plantão Psicológico, atendimen-
to único do tipo “emergencial”, sem horário marcado ou necessidade de 
acompanhamento clínico, que se configura como um modo de estar junto 
ao outro em seu sofrimento, talvez ajudando-o a compreender o quê em 
suas queixas se configura como uma demanda de cuidado. O formato dos 
atendimentos foram construindo-se no interior de sua prática, a partir da 
abordagem fenomenológica existencial, até o presente momento. Nesse per-
curso, no entanto, em muitos atendimentos é identificada a necessidade de 
um olhar outro sob a situação trazida para o consultório: em alguns deles é 
oferecido, também pelo laboratório, como possibilidade, o Psicodiagnóstico 
Interventivo, uma outra modalidade da prática clínica, voltada para atendi-
mentos familiares (sobretudo aqueles que envolvem crianças), que, ao longo 
de cerca de 12 atendimentos, busca trazer uma compreensão sobre os mo-
dos de ser e estar junto daquela família que procura os serviços da Psicolo-
gia/USP. Ou ainda, em casos mais específicos, para outros serviços de saúde 
ou assistência social, através de uma Rede de Atenção. O desdobramento 
de uma modalidade a outra, todavia, é claro quanto a mudança do contrato 
e do formato dos atendimentos entre atendentes e clientes, mas quanto ao 
tipo de questão abordada e da compreensão que se coloca, quando podemos 
dizer que termina um Plantão para começar um trabalho psicodiagnóstico e/
ou encaminhamento à Rede? O projeto visa, a partir da cartografia clínica 
como modelo para pesquisa interventiva, pesquisar, dentro do fazer da práti-
ca, quais são os limites e rupturas entre uma modalidade e outra para, dessa 
forma, criar um saber sobre ambas as práticas que possa ser colocado no seu 
cotidiano, potencializando as possibilidades no LEFE de estar junto ao outro 
no sofrimento deste.

mailto:lefe@usp.br
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Plantão Psicológico como Modalidade de Prática Psicológica 

Clínica em Instituições: Possibilidades de Cuidado aos Atores

Institucionais

Criado em 1998, o Laboratório de Estudos em Fenomenologia Existencial e 
Prática em Psicologia (LEFE) leva adiante a proposta de lugar de fronteira 
para a prática em Psicologia, com o objetivo de abrir-se a novas experiências 
da prática do Aconselhamento Psicológico e de suas modalidades de Plantão, 
Supervisão de Apoio e Rede de Apoio. Viabiliza estudos e recursos para gerar 
contribuições e subsídios a atendimentos à comunidade e assessoria e/ou 
supervisão a instituições de ensino e saúde, através de projetos de pesqui-
sa e intervenção, na perspectiva fenomenológica existencial e da psicologia 
social clínica. Nessa direção, pesquisa métodos de intervenção educacional 
para aprimorar o desenvolvimento dos futuros profissionais, revelando ques-
tionamento às formas tradicionais de atendimento oferecidas para o treina-
mento dos alunos e para a ajuda psicológica à comunidade e às demandas 
sociais. Ao mesmo tempo, explora novos métodos de intervenção clínica que 
respondam à demanda da comunidade por alternativas mais realistas e com 
qualidade no trabalho clínico institucional do psicólogo no campo do Acon-
selhamento Psicológico. Na articulação dessas esferas, busca um caminho 
possível para a contribuição de instituições acadêmicas na formação e capa-
citação de profissionais de saúde e educação, assim como para o eventual 
estabelecimento de redes de apoio em saúde mental. Na consecução de tais 
objetivos, pesquisadores e estudantes de psicologia da USP levam apoio psi-
cológico a outros profissionais de instituições, que enfrentam situações de 
risco, ao passarem por momento de crises, gerados pelo próprio ambiente de 
trabalho. Na atual proposta, dirigem-se ao Departamento Jurídico (DJ) XI de 
Agosto, da Faculdade de Direito, e ao Hospital Universitário (HU), ambos da 
USP. Visa propiciar, a trabalhadores de instituições, um   acolhimento amplo 
para diferentes pedidos de colaboração, com desdobramentos incluindo: o 
engajamento numa psicoterapia, o processo de encaminhamento, retornos 
para outras entrevistas e atendimentos breves, para atender a especifici-
dades de demanda de cada instituição solicitante. Ao mesmo tempo, abre 
possibilidade de ação interdisciplinar, permitindo um início de compreensão 
transdisciplinar para a atuação do profissional de Psicologia no contexto da 
demanda atual por uma consideração histórico-sócio-psicológica nas áreas 
de Saúde e Educação. Questionando as relações entre teoria e prática no 

exercício de atividades humanas como clínica, pedagogia, política e ética, 
recorre à experiência em projetos de pesquisa interventiva, resgatando a 
historicidade da prática em questão, como metodologia de pesquisa inter-
ventiva participativa. Realiza tais ações pelo projeto Atenção Psicológica 
em Instituições como Metodologia Interventiva.

Público-alvo

O atendimento psicológico é direcionado aos membros do Departamento Ju-
rídico XI de Agosto e aos clientes da instituição.

Forma/critérios de acesso

Horários de atendimentos: Todas as segundas e quintas feiras, das 14h às 17h.

Público-alvo

O atendimento psicológico é direcionado aos alunos de graduação, médicos, 
enfermeiros e aos pacientes da UTI do Hospital Universitário.

Forma/critérios de acesso

Horários de atendimentos: Todas as quintas feiras, das 17h às 18h.

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – bloco D – sala 229 - Cidade Universitária 
CEP: 05008-030 São Paulo - SP
Tel.: + 55 11-3091-4285
E-mail: lefe@usp.br

mailto:lefe@usp.br
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13.3.1.9 Serviço de Orientação Profissional

O Serviço de Orientação Profissional foi criado em 1970 pela Profa. Maria Mar-
garida de Carvalho, preocupada com a falta de atendimento especializado 
para ajudar jovens em dúvida sobre a escolha profissional. Posteriormente, 
sob a chefia da Profa. Yvette Piha Lehman, a população e as modalidades de 
atendimento foram ampliadas, abarcando todas as pessoas em dificuldades 
de escolha profissional com mais de 14 anos. Assim, hoje o serviço oferece: 
preparação para a escolha profissional, orientação profissional, reescolha de 
curso superior, planejamento de carreira, orientação de carreira e prepara-
ção para a aposentadoria. Desde 2017 o serviço é coordenado pelo Prof. Dr. 
Marcelo Afonso Ribeiro.

Público-alvo

O interessado deverá ter mais de 14 anos; não há idade máxima.

Forma/critérios de acesso

As inscrições para o atendimento em Orientação Profissional e de Carreira 
ocorrem de março a maio e as datas de inicio e término das inscrições são 
disponibilizadas no inicio de cada ano no site do Instituto de Psicologia: 
www.ip.usp.br. 

O atendimento é gratuito e aberto a qualquer pessoa com mais de 14 anos. 

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – bloco D – sala 161 - Cidade Universitária –  Butantã
CEP: 05008-030 São Paulo-SP
Telefone/WhatsApp: +55 11 3091-4174 
E-mail: sopi@usp.br

13.3.1.10 Serviço de Psicologia Escolar

O Serviço de Psicologia Escolar (SePE) foi criado em 1977, impulsionado pela 
presença e pelos estudos da Professora Maria Helena Souza Patto. Atualmen-
te é composto por duas psicólogas e uma docente que atuam na área de 
Psicologia e Educação no IPUSP e tem por objetivo contribuir para a melhoria 
da qualidade da educação pública no país atuando na extensão, formação e 
pesquisa. Ao longo dos anos o SePE ampliou seu escopo de modo a abarcar as 
interfaces do educativo com os campos da saúde e assistência social. Isto se 
reflete na diversidade de ofertas de atendimento à comunidade, bem como 
nas propostas de estágio feitas aos alunos do Instituto de Psicologia. Atual-
mente, o SePE oferece diversas modalidades de atendimento à população, 
tais como:

Plantão Institucional

Assessorias a grupos de profissionais que trabalham em instituições educativas.

Público-alvo

Para obter informações sobre o público alvo acesse os links “Plantão Insti-
tucional” (http://www.ip.usp.br/site/plantao-institucional/) na página Atendi-
mentos à Comunidade.

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – bloco D Cidade Universitária –   Butantã
CEP: 05008-030 São Paulo - SP
Tel.: + 55 11-3091-4172/ 3091-5015/ 3091-8621
E-mail: psicologiaescolar@usp.br
Horário: de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h.

13.3.1.11 Serviço Orientação à Queixa Escolar

O Serviço de Orientação a Queixa Escolar do Laboratório Interinstitucional 
de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar realiza atendimento psicológi-
co, breve e focal, a queixas escolares, atividades de formação a psicólogos 
que atuam no campo da educação básica e superior; supervisão de equipes 

http://www.ip.usp.br/
mailto:sopi@usp.br
http://www.ip.usp.br/site/plantao-institucional/
mailto:psicologiaescolar@usp.br
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profissionais em municípios e estados; divulgação e difusão do conhecimento 
produzido por meio das atividades de formação e realização de pesquisas.

Público-alvo

Crianças, adolescentes e adultos que passam por dificuldades em seu 
processo escolar.

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – bloco D Cidade Universitária CEP: 05008-030 
São Paulo – SP
Tel.: +55 11-3091-4172/5015/8621
E-mail: idnog@usp.br
Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30.
Site: http://www.ip.usp.br/site/servico-orientacao-a-queixa-escolar/

13.3.1.12 Serviço de Aconselhamento Psicológico

O Serviço de Aconselhamento Psicológico (SAP) foi criado em 1969 e, desde 
então, vem se dedicando à formação de psicólogas (os), buscando sempre 
responder de modo adequado às demandas da clientela que o procura. Ofe-
rece diversas modalidades de atendimento à comunidade USP e população 
externa, em diferentes locais; no momento, os atendimentos disponíveis, li-
gados a estágios oferecidos nas disciplinas de graduação. Dada a situação 
atual, dois dos seus projetos, abaixo descritos, estão suspensos neste mo-
mento. No entanto, poderão ser acionados caso necessário pelo Projeto de 
Apoio Psicológico Online do IPUSP. São  eles: 

PAP: Plantão de Acolhimento Psicológico

Prestar atendimento à comunidade em local e horário predeterminados. Tra-
ta-se de atendimento pontual, que pode gerar encaminhamentos, outros 
atendimentos e o que se considerar necessário.

Público-alvo

Comunidade USP e população externa moradores do Butantã.

Contato
Av. Professor Mello Moraes, 1721 – Cidade Universitária - Butantã
CEP: 05508-030  São Paulo-SP
E-mail: pap_ipusp@usp.br  
Tel.: +55 11 3091-4172
Horário: todas as quartas-feiras das 13h às 18h.

GRUPOS de apoio psicológico PARA PESSOAS EM LUTO

Busca-se proporcionar um espaço significativo e protegido para trocas, aco-
lhimento e suporte para a vivência de perda de um ente querido, que pode 
gerar intenso sofrimento e muitas vezes desorganização em diversos aspec-
tos da vida.

Público-alvo

Qualquer pessoa maior de 18 anos que esteja sofrendo pela perda de um 
ente querido.

Forma/critérios de acesso

São oferecidos em torno de 3 grupos a enlutados por semestre, que aconte-
cem simultaneamente, mas em dias da semana e horários diversificados. 

Os horários dos grupos  são decididos junto aos estagiários do semestre.

Contato
Av. Professor Mello Moraes, 1721, sala 159 – Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-030  São Paulo-SP
E-mail: aconpsi@usp.br 
Tel.: +55 113091-4172

mailto:idnog@usp.br
http://www.ip.usp.br/site/servico-orientacao-a-queixa-escolar/
mailto:pap_ipusp@usp.br
mailto:aconpsi@usp.br
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13.1.3.13 Serviço Rede de Atenção à Pessoa Indígena

A Rede de Atenção à Pessoa Indígena (Rede Indígena) é um serviço situado 
no Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo, Brasil. O objetivo da Rede é articular pessoas e 
perspectivas envolvidas em comunidades indígenas e acadêmicas, através 
de processos dialógicos de formação e desdobramento de conhecimentos, 
por meio de atividades práticas e reflexivas. Elaboramos projetos de cultura 
e extensão universitárias junto a comunidades e pessoas indígenas e imple-
mentamos estratégias de atendimento psicológico, nas suas diversas moda-
lidades. As especificidades sociais e comunitárias dos indígenas demandam 
a transformação de concepções teórico- metodológicas e técnicas das inter-
venções psicológicas, sendo relevante que o profissional tenha uma forma-
ção adequada para realizar e promover tais transformações de forma consis-
tente. Para tanto, realizamos estudos regulares para a formação continuada 
de pessoas atentas à especificidade do cuidado psicológico aqui proposto, 
para a elaboração de novas perspectivas de atuação e realizamos supervisão 
regular de todas as atividades da Rede.

Público-alvo

Pessoas indígenas e quilombolas 

Contato
Casa de Culturas Indígenas
Av. Prof. Mello Moraes, 1721, Cidade Universitária CEP: 05008-030 São Paulo 
– SP
Tel.: + 55 11-3091-4444
E-mail: atendimentoredeindigena@usp.br 
Site: https://redeindigena.ip.usp.br/

13.3.2 Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto
 O CPA gerencia atividades de extensão do Departamento de Psicologia e 
sua organização técnico- administrativa é executada por um Conselho Dire-
tor. Oferece triagem e atendimento psicológico para crianças, adolescentes, 
adultos, idosos e instituições, dentro de critérios de seleção apropriados ao 
ensino, à pesquisa e das possibilidades materiais e técnicas dos diferentes 
serviços. No CPA atuam psicólogos contratados pelo Departamento de Psi-
cologia e estagiários dos três últimos anos do curso, supervisionados por 
docentes e psicólogos da instituição.

 O CPA cumpre as seguintes finalidades:

 

1) Supervisiona estágios, realizados dentro e fora da clínica, proporcionando 
treinamento profissional aos alunos de 3º, 4º e 5º anos da graduação, do cur-
so de Psicologia, nas ênfases em “Processos Clínicos e Atenção em Saúde” 
e “Processos e Práticas Psicossociais”, permitindo-lhes a prática necessária 
para a sua formação profissional; 2) Empreende pesquisa nos diversos cam-
pos da Psicologia Aplicada; 3) Atende a comunidade em diferentes modalida-
des (atendimentos breve, prolongado, interventivo, sessão única, individual, 
grupo, psicopedagogia, entre outros) e várias abordagens psicoterápicas 
(análise do comportamento, construcionismo, etnopsicologia, fenomenolo-
gia, psicanálise, psicodinâmica e terapia cognitivo comportamental).

 O serviço é totalmente gratuito e atende pessoas residentes da cidade de 
Ribeirão Preto e região. Há períodos específicos de inscrição durante o ano, 
divulgados via site da FFCLRP-USP e informados também por telefone. Para o 
ato da inscrição o interessado ou responsável deve comparecer à clínica es-
cola em período e horário determinados, preencher uma ficha de inscrição e 
aguardar a entrevista de triagem. A clínica funciona de segunda a sexta-feira 
das 7h às 19h, no Campus da USP de Ribeirão Preto, nos seguintes locais: 
Bloco 05 do Departamento de Psicologia da FFCLRP-USP, localizado na Rua 
Prof. Dr. André Ricciardi Cruz, e nas Casas 34 e 35 localizadas na Rua 
Clóvis Vieira.
 

mailto:atendimentoredeindigena@usp.br
https://redeindigena.ip.usp.br/
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Contato
Departamento de Psicologia da FFCLRP-USP
Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre
CEP: 14040-901 Ribeirão Preto – SP
Tel.: +55 16 3315-3739 
+55 16 3315-3641 
E-mails: psicologia@listas.ffclrp.usp.br; cpa@listas.ffclrp.usp.br 
Site: https://www.ffclrp.usp.br/departamentos/dp/

13.4 Teatro, Coral, Orquestra, Cinema

14.4.1 Cinemas

13.4.1.1 Cineclube do Centro de Divulgação Científica e Cultural 
de São Carlos

O Cineclube CDCC tem como objetivo promover e divulgar a ciência e a cul-
tura para a comunidade em geral. Instalado em um prédio histórico, é uma 
referência na cidade, e também devido à sua localização, favorece a con-
fluência de crianças, jovens e adultos nas suas dependências. Desde o ano 
de 1981, o Cineclube programa filmes de caráter artístico e cultural, sempre 
aos sábados, às 20 horas, e com entrada franca. Visando sempre o debate de 
ideias e conceitos, a programação é cuidadosamente elaborada para propor 
a reflexão e discussão sobre os temas abordados nos filmes. Produções de 
países como Romênia, Grécia, Irã, Coréia do Sul, México, Bolívia, Chile etc. 
são corriqueiras na programação mensal, dando-se a oportunidade ao espec-
tador de conhecer as tradições, estilos de vida e as peculiaridades na pro-
dução dos filmes desses povos. Obras dessa natureza não são usualmente 
exibidas no circuito comercial dos cinemas ou emissoras de TV e, portanto, o 
CDCC, por meio do Cineclube, contribui para a disseminação da sétima arte.

Contato
Rua Nove de Julho, 1227, Centro – São Carlos, SP, 13560-042 
Telefone: (16) 3373-9772
E-mail: cdcc@cdcc.usp.br
Site: https://cdcc.usp.br/cineclube/

Centro Universitário Maria Antônia 
Sala Carlos Reichembach 
R. Maria Antônia, 294 - Vila Buarque 
CEP: 01222-010 São Paulo - SP 
Site: http://www.mariantonia.prceu.usp.br/sala-de-cinema/

13.4.2 Corais

13.4.2.1 Coral da Universidade de São Paulo

Com um variado repertório que combina nomes da música brasileira e mun-
dial, o Coral Universidade de São Paulo (CORALUSP) é detentor de 5 premia-
ções da APCA - Associação Paulista de Críticos de Artes, conquistando a opi-
nião crítica e o reconhecimento do público.

13.4.1.2 Cinema da Universidade de São Paulo

O Cinema da USP - CINUSP Paulo Emílio é uma sala de cinema que organiza 
mostras de filmes, debates, pré-estreias e outras atividades destinadas tanto 
à comunidade acadêmica quanto à sociedade.

As mostras de cinema do CINUSP, com entrada franca, são exibidas na sala 
da Cidade Universitária e no Centro Universitário Maria Antonia. A curadoria 
é realizada pela equipe de professores e alunos da Universidade, e também 
em parceria com importantes festivais e outras instituições culturais.

O CINUSP é um espaço de investigação e de formação, em que as pesquisas 
para a realização das mostras extrapolam os muros da Universidade, seja 
pelo fornecimento de material disponibilizado nos livretos de divulgação de 
sua programação, seja pelos livros editados no âmbito da Coleção CINUSP.

Contato
CINUSP Paulo Emílio 
Anfiteatro Camargo Guarnieri
Rua do Anfiteatro, 109 - Cidade Universitária - Butantã
CEP: 05508-060 São Paulo - SP 
Site: http://www.usp.br/cinusp

https://psicologia@listas.ffclrp.usp.br
https://cpa@listas.ffclrp.usp.br
https://www.ffclrp.usp.br/departamentos/dp/
 https://cdcc.usp.br/cineclube/
http://www.mariantonia.prceu.usp.br/sala-de-cinema/
http://www.usp.br/cinusp
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Fundado em 1967 pelo maestro Benito Juarez e o então diretor do Grêmio 
Politécnico José Luiz Visconti, o coral era formado por alunos da Escola Poli-
técnica e da Faculdade de Enfermagem. No mesmo ano, o “Coral Universi-
tário Poli-Enfermagem” recebe o nome de “Coral Universidade de São Paulo 
- CORALUSP”. Em 1971, incorpora-se à Reitoria da Universidade de São Paulo.

Em atividade constante desde sua fundação, hoje é formado por 15 coros, 2 
oficinas de canto coral, 7 regentes, 6 orientad ores de técnica vocal, e, por 
volta de 650 coralistas, é formado por cantores da comunidade USP e de pes-
soas da cidade de São Paulo e arredores.

O CORALUSP construiu ao longo de sua existência uma trajetória que possui 
reconhecimento nacional e internacional, trazendo em seu currículo, apre-
sentações nos Estados Unidos, África, Europa e Argentina 

Faz parte do quadro da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade 
de São Paulo, foi contemplado por programas internacionais, tais como o Pro-
grama de Intercâmbio e Atividades de Cultura e Extensão da USP, levando 
ritmos brasileiros ao Berklee College of Music, em Valência, na Espanha, à 
Pontifícia Universidad Javeriana de Bogotá, Colômbia, e à École Nationale de 
Musique, em Villeurbanne, na França. 

Em junho de 2017, o CORALUSP foi premiado com o Colar Guilherme de Al-
meida, da Câmara Municipal de São Paulo.

Endereço
Anfiteatro Camargo Guarnieri
Rua do Anfiteatro, 109 - Cidade Universitária - Butantã
CEP: 05508-060 São Paulo - SP
Tel.: +55 11 3091-3930
E-mail: coralusp@usp.br
Site: http://www.coralusp.prceu.usp.br/

13.4.2.2 Coral 60+ da Escola de Artes, Ciências e Humanidades

O Coral 60+ da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP mantém-se 
ativo pelo Google Meet, com reuniões quinzenais. Os participantes do coral 
devem ter agilidade no uso da plataforma online e terem participado do Coral 
EACH em versões anteriores. 

Público-alvo: 60+ 

Forma/critérios de acesso/seleção: inscrições pelo site. 

Periodicidade: Semestral 

Dias e horários: quinta-feira das 14h às 15h30

Email: pepper@usp.br 

Site: https://sites.usp.br/gepespp-ledep/coral-60/ 

13.4.2.3 Coral da USP Ribeirão Preto

Fundado em 1983, o Coral da USP Ribeirão Preto é coordenado pela Prefeitura 
do Campus USP de Ribeirão Preto e ligado à Pró-Reitoria de Cultura e Exten-
são Universitária da USP. É apoiado pelo Grupo Coordenador das Atividades 
de Cultura e Extensão Universitária, pelo Programa Unificado de Bolsas e por 
unidades de ensino como a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, a Faculda-
de de Economia, Administração e Contabilidade e a Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras, todas da USP de Ribeirão Preto.

Atualmente, é composto por quatro grupos, a saber:

Coro Universitário: iniciado em 2018, tem como proposta a formação de 
um grande coro universitário, onde alunos de todos os cursos de graduação 
do Campus USP de Ribeirão Preto possam descobrir um talento novo e ou 
aprimorar seu conhecimento no canto.

Cia. Canto de Riscos: tem como proposta de trabalho a vivência, experi-
mentação e divulgação de uma linguagem que une música, teatro e mul-
timeios. O coro cênico, vertente coral academicamente desenvolvida pela 
Universidade de São Paulo por meio do Coral da USP Ribeirão Preto e por 
diversos projetos da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, 
foi a linguagem adotada para ser o fio condutor dessa proposta. Composta 
por atores de alta sensibilidade e experiência artística e membros da comuni-
dade USP, a Cia. Canto de Riscos é liderada com a experiência, conhecimento 
e potencial do diretor artístico e regente titular do Coral da USP Ribeirão Pre-
to, maestro Sergio Alberto de Oliveira.

http://www.coralusp.prceu.usp.br/
mailto:pepper@usp.br
https://sites.usp.br/gepespp-ledep/coral-60/
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Madrigal Revivis: surgido oficialmente em 1970, trazia na sua formação 
a ideia clara do grupo independente e pequeno, condizente com o nome de 
Madrigal. Com regência e direção artística do maestro Sergio Alberto de Oli-
veira desde 1988 e inserido a partir do ano seguinte no contexto universitá-
rio e de caráter público, o Madrigal modificou o seu perfil, transformando-se 
num grupo maior e com responsabilidades institucionais, inclusive quanto à 
forma de ingresso de novos integrantes, ampliando seu repertório, atingindo 
um público mais variado e realizando diversos projetos especiais com apoio 
da Universidade.

Zênite: criado em 2005 inicialmente para estudantes de graduação, sua vo-
cação como atividade de extensão foi conquistando a participação de canto-
res externos à Universidade, sendo hoje formado em grande parte por pes-
soas da comunidade de Ribeirão Preto e região, assim como por funcionários, 
alunos e docentes da própria Universidade. Liderado pelo diretor artístico e 
regente titular Sergio Alberto de Oliveira, o grupo revela em seu trabalho a 
liberdade de percorrer diferentes linhas musicais, desenvolvendo trabalhos 
artísticos que tocam aqueles que o assistem.

Contato
Rua das Paineiras, Casa 20 - Campus USP de Ribeirão Preto
CEP: 14040-900 - Ribeirão Preto - SP
Tel.: +55 16 3315-3606 
E-mail: coraldausp.rp@usp.br
WhatsApp: +55 16 99626-3606 
Site: http://www.coraldausp.rp.usp.br/

 

13.4.2.4 Coral da USP São Carlos

Promovida pela Comissão de Ação e Integração Social (CAIS) do ICMC, a ini-
ciativa conta com o apoio da Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
do Instituto e do Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão 
Universitária do campus da USP em São Carlos.

O Coral é coordenado e regido pelo maestro Sergio Alberto de Oliveira, que é 
formado em Composição e Regência, Mestrado em Artes e Doutorado em Mú-
sica, todos pela UNICAMP. Fundador do Coral da USP Ribeirão Preto, atua em 
temas como Teatro Musical, canção polifônica, música popular e coro cênico.

Além disso, o Coral é aberto à participação da comunidade e tem como pro-
posta trazer, além da possibilidade de cantar, diversos benefícios aos parti-
cipantes, desde a diminuição do estresse até a melhoria no relacionamento 
social e trabalho em equipe.

Para consultar a agenda, formas de inscrição e outras informações:

Site: http://coraldausp.sc.usp.br/

13.4.2.5 Coral Luiz de Queiroz

O Coral Luiz de Queiroz é composto por alunos da graduação e pós-gradua-
ção, servidores docentes e não docentes, bem como seus dependentes e 
pessoas da comunidade (média de 70 integrantes/ano). Integra o Serviço 
de Cultura e Extensão Universitária e tem como finalidade estudar e apre-
sentar o universo da música coral, proporcionando a confraternização e va-
lorização da comunidade esalqueana. Ocupa o cargo de Regente Titular e 
Diretor Artístico a Maestrina Cíntia Pinotti.

Para consultar a agenda, formas de inscrição e outras informações, acesse o 
site do coral.

Ensaio Online

Terça-feira:  das 12h45 às 14h

Ensaio Presencial

Quarta-feira: das 12h30 às 14h

mailto:coraldausp.rp@usp.br
http://www.coraldausp.rp.usp.br/
http://coraldausp.sc.usp.br/
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Contato
Tel.:  +55 19 3429-4597
E-mail: corallq@usp.br
Site: https://www.esalq.usp.br/svcex/coral-luiz-de-queiroz

14.4.3 Orquestras

13.4.3.1 Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes

A Orquestra de Câmara da ECA-USP é formada por estudantes do curso de 
música e tem como objetivo proporcionar a prática instrumental necessária 
para a formação profissional. A OCAM se apresenta regularmente na USP e 
em vários espaços culturais da cidade de São Paulo, sempre com repertório 
variado. Informações: www.usp.br/ocam

Contato 
Departamento de Música da ECA 
Rua da Reitoria, 215, , sala 7 - Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-900 São Paulo - SP 
Tel.: +55 11 2648-1205 | +55 11 3091-4330 
Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h
E-mail: faleocam@usp.br | ocam@usp.br 
Site: http://www.ocam.usp.br/ 

13.4.3.2 Orquestra da Universidade de São Paulo

Fundada em 1975, a Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo - 
OSUSP desempenha relevante papel no contexto universitário e no Estado 
de São Paulo. A atuação de uma orquestra universitária profissional tem de-
safios muito amplos e a conquista deles requer coesão entre corpo artístico 
e direção, e completo engajamento de todas as equipes.  

Com ampla programação, a OSUSP está presente na cidade de São Paulo e 
também nos vários campi e em unidades de ensino e institutos especializa-
dos ligados à Universidade de São Paulo. Ao longo de sua existência, realizou 
turnês nacionais e internacionais, lançou oito álbuns, organizou concursos de 
composição e regência, participou de montagens de óperas e se apresentou 
com alguns dos mais celebrados regentes e solistas do Brasil e do mundo. O 
grande prestígio alcançado pela OSUSP durante sua trajetória fez com que 
em 2006 conquistasse o Prêmio Carlos Gomes de “Melhor Orquestra do Ano”.

A OSUSP tem como objetivos principais divulgar a música sinfônica e de câ-
mara, inovar em propostas educacionais e artísticas, estimular a formação 
de público e, sobretudo, promover a interação entre o saber produzido na 
Universidade de São Paulo e a sociedade. Para isso, atua através de diver-
sas séries: Sala São Paulo, Ensaios Abertos, OSUSP pela OSUSP, Concertos 
Didáticos no Campus Butantã, Série Música de Câmara apresentada na BBM, 
CEUMA e EACH entre outros locais, OSUSP +Pop e OSUSP Master Classes e 
Rodas de Conversas além de estar presente em inúmeras ocasiões festivas e 
comemorativas da USP.

A OSUSP é também um laboratório de formação para estudantes de unidades 
diversas da USP através de seus estagiários e bolsistas; além de buscar uma 
crescente integração com o Departamento de Música da ECA-USP, espelhan-
do sua produção artística e intelectual. 

Contato 
Anfiteatro Camargo Guarnieri
Rua do Anfiteatro, 109 - Cidade Universitária - Butantã
CEP: 05508-060 São Paulo - SP
Tel.: +55 11 3091-3930
E-mail: sinfonica@usp.br 

https://www.esalq.usp.br/svcex/coral-luiz-de-queiroz
http://www.usp.br/ocam
http://faleocam@usp.br
http://ocam@usp.br
http://www.ocam.usp.br/
mailto:sinfonica%40usp.br?subject=
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13.4.3.3 USP Filarmônica

 Com suas atividades iniciadas em fevereiro de 2011 e regulamentada pela 
Resolução nº 7472, de 19 de fevereiro de 2018 (https://leginf.usp.br/?resolu-
cao=resolucao-no-7472-de-19-de-fevereiro-de-2018), a USP Filarmônica é a 
orquestra de alunos do Departamento de Música da FFCLRP-USP, com seus 
concertos sediados nos Campi da USP de Ribeirão Preto e São Carlos.

 A USP Filarmônica contempla a unidade da performance musical: poíesis (a 
composição ou invenção musical, ofício de compositor) e práxis (a interpreta-
ção-execução, ofício de instrumentista e cantor) juntas. Em consonância com 
o projeto de Pós-Graduação Profissional em Performance Musical, as pesqui-
sas atreladas à USP Filarmônica são voltadas à performance, articuladas com 
os fundamentos de ensino, pesquisa e extensão da universidade pública. Ao 
lado do repertório contemporâneo do século XXI, a USP Filarmônica também 
trabalha com clássicos da música universal, num contraponto entre tradição 
e inovação, regional e universal, apresentando ainda alternadamente com-
positores de outros países e brasileiros.

 Um dos focos da USP Filarmônica é a produção musical brasileira. Seus reper-
tórios abrangem desde o período colonial até o contemporâneo, com forte 
interface com a produção do NAP-CIPEM (Núcleo de Pesquisa em Ciências da 
Performance) do Departamento de Música da FFCLRP-USP enquanto resulta-
do de suas pesquisas histórico-musicológicas, em filosofia da música e em 
performance musical. Há também uma dedicação especial às obras inéditas 
dos próprios compositores locais e da USP.

A USP Filarmônica mantém duas séries mensais de concertos, os CONCER-
TOS USP, quase sempre nas últimas terças e quartas-feiras de cada mês, 
respectivamente, no Theatro Pedro II (Ribeirão Preto) e no Teatro Municipal 
ou no Teatro Universitário Florestan Fernandes da UFSCar (São Carlos).

 

Contato 
Departamento de Música da FFCLRP/USP | Sala de Concertos da Tulha 
Rua George Olivier Toni, s/n, Monte Alegre | CEP 14040-901 Ribeirão Preto-SP 
Tel.: +55 16 3315-3136 
E-mail: musica@listas.ffclrp.usp.br 
Canal no Youtube: https://www.youtube.com/user/dmffclrpusp 

13.4.4 Teatros

13.4.4.1 Teatro da Universidade de São Paulo

O Teatro da Universidade de São Paulo (TUSP) tem por objetivo difundir as 
artes cênicas em suas mais diversas manifestações e formas de expressão; 
estimular o desenvolvimento de grupos teatrais estudantis; e propiciar, pelo 
teatro, a integração entre a comunidade interna e externa da Universidade, 
em projetos próprios e em parceria com outras unidades. 

Sediado desde 1996 no histórico prédio da rua Maria Antônia, no centro da ci-
dade, o TUSP oferece ao público uma variada programação de apresentações 
teatrais, encontros, palestras, oficinas, seminários e mostras, numa variada 
programação definida por convite, editais ou por curadorias. 

Com o objetivo de dar visibilidade à pesquisa e à produção teatral de âmbito 
universitário, essa programação contempla tanto trabalhos de companhias e 
coletivos consagrados, como de recém-egressos de escolas de formação em 
artes cênicas. 

Além da sede na região central da capital, o TUSP também atua nos campi da 
USP de Bauru, Ribeirão Preto, São Carlos – e, desde 2022, também na Cidade 
Universitária, com a inauguração do TUSP Butantã, em nova sala no Anfitea-
tro Camargo Guarnieri. Em cada um destes pólos em que se faz presente, a 
presença de agentes culturais do TUSP vem potencializar os intercâmbios 
artístico-pedagógicos e a produção cultural própria de cada local. 

Contato
Rua Maria Antônia, 294 - Vila Buarque
CEP: 01222-010 São Paulo - SP 
Tel.: +55 11 3123-5223

Rua do Anfiteatro, 109 - Butantã (TUSP Butantã – Anfiteatro Camargo Guarnieri) 
CEP: 05508-060 São Paulo - SP 
Tel.: +55 11 2648-1723
E-mail: tuspmkt@usp.br
Site: http://www.usp.br/tusp/

https://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-7472-de-19-de-fevereiro-de-2018
https://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-7472-de-19-de-fevereiro-de-2018
mailto:musica@listas.ffclrp.usp.br
https://www.youtube.com/user/dmffclrpusp
http://tuspmkt@usp.br 
http://www.usp.br/tusp/


CARTA DE SERVIÇOS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

238

CARTA DE SERVIÇOS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

239

13.4.4.2 Teatro Laboratório da Escola de Comunicações e Artes

O Departamento de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes pro-
move espetáculos teatrais, gratuitos e abertos ao público, sempre ao final de 
cada semestre. As apresentações são resultado de Trabalhos de Conclusão 
de Curso dos alunos do bacharelado em Artes Cênicas. Com duração média 
de uma a duas horas, as apresentações acontecem no Teatro Laboratório.

Para mais informações acesse o site: https://www.eca.usp.br/departamento/cac

A Escola de Arte Dramática (EAD) produz no final de cada semestre exercí-
cios e espetáculos teatrais interpretados pelos próprios alunos, com apresen-
tações gratuitas oferecidas ao público inclusive com exibições nos finais de 
semana.

Para mais informações acesse o site: https://www.eca.usp.br/ead/espetaculos

Contato
Rua da Reitoria, 215, Prédio 8, Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-900 São Paulo – SP
Site: www.eca.usp.br 

13.4.4.3 Grupos de Teatro da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades 

Teatro como Instrumento para Desenvolvimento da Sociabilidade, 
da Iniciativa e do Protagonismo

Natureza: Extensão / Social

Coordenadores: Kelly Sobral (Psicóloga da EACH), Rogério Pimenta (Arte e 
Educação), Joana Paula de Barros (Ginásio)

Público-alvo: Estudantes de graduação e pós-graduação da EACH

Forma/critérios de acesso/seleção: Inscrição e entrevista com psicóloga

Periodicidade: Semestral 

Dias e horários: Quinta-feira, das 13h às 14h30

Contato: pepper@usp.br

Teatro em Casa – USP 60+

Natureza: Extensão / Teatro USP 60+ - Práticas de jogos teatrais on-line pelo 
Google Meet e criação de cenas para serem produzidas em formato de ví-
deo, seguindo as orientações de distanciamento físico. Os participantes serão 
orientados nas gravações das cenas, cada um em sua casa

Coordenadores: Profa. Dra. Meire Cachioni e Rogério Pimenta

Público-alvo: 60+

Forma/critérios de acesso/seleção: Inscrição por e-mail (pepper@usp.br),

Critérios de seleção: Vagas ilimitadas

Periodicidade: atividade semestral

Dias e horários: Terça-feira, das 10h às 12h.

Contato (e-mail, telefone, site etc.): pepper@usp.br

Grupo Teatral Espalhafatos 

Grupo Teatral Espalhafatos atua, desde 1999, em São Paulo - Capital, na Zona 
Leste da cidade e foi iniciado com aulas de técnica vocal, corporal e jogos de 
improvisação pelo ator e professor de teatro Rogério Pimenta com interessa-
dos na arte de representar. Após oito meses de preparação, o Grupo estreou 
sua primeira peça, “Confusão na Roça”, adaptação do texto “O Juiz de Paz da 
Roça” de Martins Penna. Atualmente o Grupo é formado por 21 integrantes e 
utiliza o campus da USP Leste para ensaios. 

Coordenador: Profa Dra Marília Velardi e Rogério Pimenta

Público-alvo: Comunidade EACH e residentes em bairros adjacentes 

Periodicidade: Anual 

Dias e horários: Sábado, das 9h às 13h 

Email: pepper@usp.br

https://www.eca.usp.br/departamento/cac
https://www.eca.usp.br/ead/espetaculos
http://www.eca.usp.br
mailto:pepper@usp.br
mailto:pepper@usp.br
mailto:pepper@usp.br
mailto:pepper%40usp.br?subject=
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13.5 Museus e Coleções

13.5.1 Museus Universitários Estatutários

13.5.1.1 Museu de Arqueologia e Etnologia

Exposições

Resistência já! Fortalecimento e união das culturas indígenas Kain-
gang, Guarani Nhandewa e Terena

Esta exposição é fruto de um trabalho colaborativo entre o MAE e os grupos 
indígenas Kaingang, Guarani Nhandewa e Terena (centro-oeste do Estado de 
São Paulo), que inclui a participação de todos no processo de curadoria. A 
exposição mostra suas histórias e tradições ao expor objetos, vestimentas e 
fotografias selecionados pelos próprios indígenas. 

A entrada é gratuita.

Contato 
Av. Prof. Almeida Prado, 1466 – Cidade Universitária – Butantã
CEP: 05508-070 São Paulo-SP 
Horário: segunda, quarta, quinta e sexta-feira das 9h às 17h. Sábado das 
10h às 16h. 
A exposição não abrirá aos feriados e pontos facultativos. 

Sambaquis: arqueologia e interdisciplinaridade no litoral do Brasil

Esta exposição organizada pelo MAE-USP está hospedada no espaço exposi-
tivo da Reitoria e aborda questões sobre os povos sambaquieiros.

O percurso expográfico tem como fio condutor mostrar que a arqueologia 
de sambaquis, por extensão a arqueologia, é uma ciência com vocação plu-
ridisciplinar ou transdisciplinar, com capacidade de diálogo com outras dis-
ciplinas, um campo privilegiado de integração acadêmica. Este é um dos 
elementos chave que fazem do MAE um museu universitário, um ponto de 

integração científica e convergência de campos do conhecimento, onde vá-
rias disciplinas se integram para o estudo dos sambaquis.

As visitas são livres e não precisam de agendamento prévio.

Contato
Reitoria da USP
Rua da Reitoria, 374 – térreo – Cidade Universitária – Butantã 
CEP: 05508-220 São Paulo-SP

Visitas orientadas para grupos

A ação educativa do museu oferece visitas orientadas às exposições em car-
taz no Museu, mediante agendamento prévio, para grupos com até 45 par-
ticipantes. O grupo é dividido para uma relação mais próxima dos partici-
pantes com os educadores. As visitas duram em torno de duas horas e estão 
divididas em três momentos: acolhimento do grupo e manuseio de objetos 
arqueológicos e etnográficos; visita ao espaço expositivo e oficina temática.

Contato
Técnica de Educação para o Patrimônio
Tel.: +55 11 3091-4905 (Cida Andrade).
E-mail: educativo.mae@usp.br

Formação de Professores

O contato prévio com professores é um dos princípios norteadores das ações 
desenvolvidas pela equipe de educadores do MAE.

Ação educativa no MAE/USP, teoria e prática: Nesta formação é apre-
sentada a ação educativa desenvolvida pelo MAE. São abordados as metodo-
logias empregadas, as teorias que embasam o trabalho, assim como os prin-
cipais conceitos que norteiam a prática educativa. São discutidos todos os 
programas educativos em andamento e na ocasião é visitado as exposições 
em cartaz do Museu. Ótima oportunidade para os professores se preparem 
para trazerem seus alunos ao MAE.
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Maquetes táteis de Arqueologia Brasileira: Nesta formação são apre-
sentadas e utilizadas as maquetes de arqueologia brasileira. O material é 
composto por quatro kits educativos formados por maquetes táteis, objetos 
arqueológicos e uma publicação que busca aproximar os educadores e de-
mais interessados com diferentes temáticas da arqueologia brasileira. Nos 
últimos anos, as pesquisas realizadas por arqueólogos do MAE-USP nos es-
tados do Amazonas, São Paulo e Minas Gerais têm trazido subsídios para a 
compreensão do modo de vida de diversas populações do passado e suas 
relações com as comunidades do presente. Para além dos avanços nas pes-
quisas, o MAE-USP salvaguarda acervos importantes de cada região, sen-
do necessária a sua democratização com o público visitante da instituição. 
Assim, esse conjunto de materiais pretende contribuir com a socialização 
do conhecimento produzido pelas pesquisas arqueológicas realizadas pelo 
MAE-USP junto ao público escolar (professores e alunos do ensino formal), 
visando colaborar no processo de construção de conhecimentos por meio 
de materiais pedagógicos especializados. Após a formação os professores 
podem retirar emprestado o material por 15 dias, desenvolvendo atividades 
em suas instituições.

Kit de objetos arqueológicos e etnográficos: Nesta formação os profes-
sores, educadores e interessados em geral conhecem e utilizam o Kit de Ob-
jetos Arqueológicos e Etnográficos. Esse material pretende oferecer recursos 
para atividades com temas da arqueologia e da etnologia em sala de aula. O 
Kit propõe desafios que envolvem o olhar, o observar, o manusear, o sentir, 
o relacionar, o questionar, o investigar e o comparar, além de desenvolver 
atitudes que permitem a cada um perceber-se sujeito na produção cultural 
que nos cerca. O material é composto por objetos arqueológicos de diferen-
tes partes do país e objetos etnográficos de diferentes grupos, contribuindo 
com a discussão sobre a diversidade cultural ao longo do tempo e do espaço. 
Após a formação os professores podem retirar emprestado o material por 15 
dias, desenvolvendo atividades em suas instituições.

Kit de objetos infantis indígenas: esta formação os professores, educa-
dores e interessados em geral conhecem e utilizam o Kit de Objetos infantis 
Indígenas. Este material propicia o conhecimento de alguns aspectos refe-
rentes à socialização das crianças indígenas, por intermédio de desafios que 
envolvem várias habilidades: manuseio, observação, questionamento, inves-

tigação, comparação e reflexão que caracterizam a diversidade cultural dos 
povos indígenas. Após a formação os professores podem retirar emprestado 
o material por 15 dias desenvolvendo atividades em suas instituições.

Empréstimo de materiais pedagógicos

O Educativo possui uma série de materiais pedagógicos voltados para a apro-
ximação com as temáticas da arqueologia, etnologia e museologia. Por meio 
da participação nas formações os professores podem retirar emprestado es-
ses materiais por quinze dias e realizar diferentes trabalhos em suas institui-
ções. Uma forma de levar uma parte do Museu à outros locais.

Contato
Seção Técnica de Educação para o Patrimônio 
E-mail: step.mae@usp.br

Férias no MAE

Todo ano, durante os meses de janeiro e julho o educativo oferece ações vol-
tadas ao público infanto-juvenil para trabalhar de maneira lúdica e descon-
traída as áreas da arqueologia, etnologia e museologia.

Em cada ocasião são realizadas diferentes atividades, como oficinas sobre 
arte rupestre, plumária e alimentação indígena; produção de carimbos e más-
caras com as temáticas indígenas e africanas; escavação simulada; produção 
de vídeos com a linguagem do stop motion; visitas orientadas às exposições, 
entre muitas outras. Ótima oportunidade para aprender brincando.

Contato
Seção Técnica de Educação para o Patrimônio
E-mail: step.mae@usp.br

file:///I:/EGIDA/Carta%20de%20Servi%c3%a7os/Diagramacao/Lote3/javascript:DeCryptX('1t0t3h3s0.1n3d2g2B2w0s3s0.3e2t')
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Público 60+

O Museu oferece oficinas temáticas relacionadas às áreas de conhecimento 
com as quais atua – arqueologia, etnologia e museologia.

As oficinas, com duração semestral, mesclam aulas teóricas, visitas a expo-
sições, visitas aos bastidores do museu, atividades práticas (desenhos, pin-
turas, bordados, textos) e uma produção final (exposição, conteúdos digitais, 
entre outras possibilidades).

Contato
Seção Técnica de Educação para o Patrimônio
E-mail: step.mae@usp.br

Parceria Comunidade São Remo

O MAE tem uma relação estreita e duradoura com a Comunidade São Remo 
a partir de atividades desenvolvidas com diferentes parceiros.

Atualmente, o Museu tem uma atuação de longo prazo com o Projeto Girassol 
que realiza uma série de atividades com crianças no contraturno escolar.

Contato
Seção Técnica de Educação para o Patrimônio
E-mail: step.mae@usp.br

Visitas Acessíveis

O Museu oferece visitas utilizando diferentes recursos – materiais táteis e 
sensoriais, áudio guia – para receber grupos com diferentes necessidades.

Contato
Seção Técnica de Educação para o Patrimônio
E-mail: step.mae@usp.br

Ações externas

O Museu realiza ações vinculadas a atividades de pesquisa nas regiões onde 
seus pesquisadores atuam. Essas atividades educativas são voltadas às comu-
nidades dessas localidades por meio de palestras, visitas às áreas de pesquisa, 
trabalho nas escolas, produção de materiais pedagógicos e de divulgação, re-
gistros de histórias de vida, entre outras possibilidades.

Contato
Divisão de Apoio à Pesquisa e Extensão
E-mail:  dape.mae@usp.br

Comunicação Digital

O Museu realiza postagens diárias no site e redes sociais (Facebook e Ins-
tagram), além de seu canal no YouTube, para comunicar as várias linhas de 
atuação institucional. As temáticas estão relacionadas ao acervo, exposições, 
pesquisas, atividades curatoriais, ensino, datas comemorativas.

Contato
Divisão de Apoio à Pesquisa e Extensão
E-mail: dape.mae@usp.br

Pesquisa no acervo

O acervo do MAE – composto por coleções de artefatos, textuais, iconográfi-
cas e audiovisuais – pode ser acessado por pesquisadores externos para fins 
de produção acadêmica, cultural e educacional.

Contato
Divisão de Apoio à Pesquisa e Extensão
E-mail: dape.mae@usp.br

mailto:dape.mae@usp.br
mailto:dape.mae@usp.br
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Empréstimo de acervo

O acervo do MAE – composto por coleções de artefatos, textuais, iconográfi-
cas e audiovisuais – pode ser emprestado, por instituições nacionais e inter-
nacionais, para exposições.

Contato
Divisão de Apoio à Pesquisa e Extensão
E-mail: dape.mae@usp.br

Uso de imagens do acervo

O Museu, mediante autorização prévia, disponibiliza imagens de seu acervo 
para compor trabalhos acadêmicos, publicações científicas e didáticas e ma-
teriais de divulgação.

Contato
Divisão de Apoio à Pesquisa e Extensão
E-mail: dape.mae@usp.br

13.5.1.2 Museu de Arte Contemporânea

O Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo é uma insti-
tuição universitária, pública e gratuita que completa seis décadas de existên-
cia em 2023. Realiza a salvaguarda, a pesquisa e a difusão de mais de 10.500 
obras de arte moderna e contemporânea, nacional e internacional, das van-
guardas históricas até  a  contemporaneidade. O acervo artístico tido como 
um dos mais importantes da América Latina é protegido pelo tombamento 
do IPHAN, CONDEPHAAT e CONPRESP, do mesmo modo que a sede moderna 
projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Soma-se ao artístico, o acervo arqui-
vístico constituído a partir das atividades do próprio Museu e o acervo biblio-
gráfico especializado em artes visuais da Biblioteca Lourival Machado Gomes.

Além de cinco andares e anexo dedicados a exposições para todos os públi-
cos, o Museu oferece uma reserva técnica visível no segunda andar e ativida-
des para diferentes segmentos da sociedade: visitas orientadas, atividades 
culturais, oficinas, cursos e empréstimos de materiais educativos para públi-
co escolar, grupos de terceira idade, jovens e adultos em processo de alfa-

betização, famílias, vulnerabilidade social, deficientes, turistas e interessa-
dos em geral; cursos de graduação e pós-graduação, orientações de inicia-
ção científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado e eventos voltados ao 
público acadêmico; estágios e visitas técnicas para estudantes; atendimen-
tos individuais e orientação para pesquisadores, consulentes e produtores 
culturais junto aos acervos. Mantém, ainda, um espaço denominado “Clarei-
ra”, que recebe atividades artísticas diversas em diálogo com o Museu, como 
música, dança, literatura, teatro, leituras dramáticas e outras manifestações.

Entrada e estacionamento gratuitos.

Contato
Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301
CEP: 04094-050 - São Paulo – SP
Tel: +55 11 2648-0254
Horário:  Terça a domingo: das 10h às 21h (exceto feriados de Natal e Ano 
Novo) Segunda-feira: fechado.
 Site: http://www.mac.usp.br

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UChArXMD0Z6f_U4y_jl5EGfA
Facebook: https://web.facebook.com/usp.mac
Instagram: https://www.instagram.com/mac_usp
Twitter: http://twitter.com/mac_usp
Site do Acervo Artístico do MAC USP: https://acervo.mac.usp.br/acervo/

Neste site estão registradas as informações catalográficas essenciais, exposi-
ções e publicações das obras incorporadas ao acervo do MAC até a presente 
data;  na medida em que novas incorporações são inseridas no Banco de Da-
dos do Acervo, o site é atualizado automaticamente. Não estão apresentadas 
nele as obras sob guarda administrativa do MAC USP e as obras em processo 
de revisão catalográfica pertencentes ao que denominamos Coleção de Arte 
Conceitual.     Para obter informações mais detalhadas ou uso das imagens 
para reprodução, contacte a equipe de Acervo pelo e-mail: docmac@usp.br. 

mailto:dape.mae@usp.br
mailto:dape.mae@usp.br
http://www.mac.usp.br/
https://www.youtube.com/channel/UChArXMD0Z6f_U4y_jl5EGfA
https://web.facebook.com/usp.mac
https://www.instagram.com/mac_usp
http://twitter.com/mac_usp
https://acervo.mac.usp.br/acervo/
mailto:docmac@usp.br
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Atendimento à Pesquisa: Acervo Artístico e Arquivo Histórico

Consultas ao acervo artístico e arquivístico do MAC USP devem ser agen-
dadas previamente.

Contato
Acervo Artístico 
Tel.: +55 11 3091-3038 
+55 11 3091-3019 
+55 11 3091 3032 
E-mail: docmac@usp.br

Arquivo Histórico 
Tel.: +55 11 2648-0253 
E-mail: arquivomac@usp.br

Empréstimos e Reproduções

Os empréstimos do Acervo do Museu são destinados a outras instituições 
culturais (museus, institutos, fundações, galerias, centros culturais), que so-
licitam obras ou documentos para participação em exposições.

As reproduções de imagens de obras e documentos do Acervo são destinadas 
a pessoas ou instituições que solicitam o uso para compor uma publicação, 
artigo acadêmico, cartaz, filme, folder de exposição, catálogo, dissertação, 
entre outros.

Contato 
Tel.: +55 11 3091-3034 
E-mail: docmac@usp.br

Atendimento Educativo

Visitas com agendamento prévio para público escolar e grupos em geral, rea-
lizadas de terça a sexta-feira

manhã: das 10h às 11h30 
tarde: das 15h às 16h30 
Informações e agendamento: edumac@usp.br

 

Programação MAC USP 2022

Sempre consulte a programação no site do MAC USP, antes de sua visita pre-
sencial ou evento on-line. http://www.mac.usp.br/mac/

Exposição virtual

Vídeo_MAC - http://video.mac.usp.br

Exposições físicas em exibição

Visões da Arte no Acervo do MAC USP 1900-2000. 

Local: 6º e 7º andares

Regina Silveira: Outros Paradoxos. Local: Anexo expositivo

Lugar-Comum. Local: 5º andar

Para onde agora? Where to now? Aller oú maintenant? 

Gabriela Albergaria. Local: 3º andar

Maurício Nogueira Lima: Forma e Cor. Local: 3º andar

Gravidade, de Marcius Galan – Programação Clareira. Local: Térreo

Próximas exposições físicas:

Art Déco Brasileiro. Doação Fulvia e Adolpho Leirner (abertura programada 
para 17/09/2022). Local: 4º andar

Luca Vitone - Eu, Villa Adriana (abertura programada para 15/10/2022)

http://docmac@usp.br
http://arquivomac@usp.br
mailto:docmac@usp.br
mailto:edumac@usp.br
http://www.mac.usp.br/mac/
http://video.mac.usp.br/
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Cartografias de mundos inexistentes de Manoel Veiga (abertura progra-
mada para 22/10/2022). Local: 4º andar

Tempos Fraturados (exposição de longa duração com abertura programa-
da para 26/11/2022). Local: 6º e 7º andares.

Clareira 2022

No MAC USP, a “Clareira”, instalada no térreo do Museu, local de acolhimento 
de seus visitantes e de contato com o “chão” da cidade, inaugura um sítio de 
diversidade e renovação, recebendo uma programação com várias formas de 
manifestação artística, para qual estão convidados artistas visuais, músicos, 
performers, bailarinos, escritores, atores, cineastas, curadores, diretores, 
configurando local de trocas e de expressão artística de linguagens diversas.

Programação

http://www.macvirtual.usp.br/mac/conteudo/cursoseventos/clareira/home.asp

13.5.1.3 Museu Paulista

O Museu Paulista da USP é uma unidade da Universidade de São Paulo e um 
dos seus quatro museus estatutários, junto com o Museu de Arte Contem-
porânea (MAC), o Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) e o Museu de 
Zoologia (MZ). O Museu Paulista, fundado pelo governo estadual em 1893, 
foi integrado à USP em 1963, e desde então o Edifício-Monumento (popular-
mente conhecido por Museu do Ipiranga, inaugurado em 1895), bem como 
o Museu Republicano Convenção de Itu, extensão no interior paulista (criado 
em 1923), passaram a ser administrados pela Universidade.

Atualmente, o Museu Paulista da USP possui um acervo com cerca de 450 
mil itens, divididos em coleções de objetos, iconografia, documentação his-
tórica e acervo bibliográfico, a partir dos quais promove exposições, cursos, 
palestras, eventos acadêmicos e culturais e atendimento a pesquisadores de 
diferentes áreas. O Museu Paulista hoje é um museu especializado no estudo 
da história por meio da cultura material, com foco na sociedade brasileira. 
Sua sede em São Paulo, o edifício do Museu do Ipiranga, reabre à visitação, 
após um grande processo de restauro e modernização, nas comemorações 
do Bicentenário da Independência do Brasil, em setembro de 2022.

No mesmo bairro, o Museu possui ainda dois outros imóveis com acesso ao 
público: a Biblioteca e o Centro de Documentação Histórica. Além disso, o 
Museu oferece o serviço de reprodução e cessão de imagens do acervo, des-
tinado a uso em pesquisas acadêmicas, uso editorial e para fins publicitários. 

Por meio de um projeto com a plataforma Wikipedia, há também um gran-
de conjunto de itens de acervo disponíveis na internet, os quais podem 
ser baixados e carregados utilizando-se a licença Creative Commons (CC) 
– CC-BY-4.0, que permite a utilização das imagens sem necessidade de 
autorização pelo Museu Paulista, respeitando-se os Termos e condições de 
uso estipulados na plataforma.

Em Itu, compõem ainda o Museu Republicano, o Centro de Estudos que abriga, 
entre outros serviços, a Biblioteca, o Arquivo Histórico, a Iconografia e o setor 
de Objetos para atendimento aos consulentes e uma pequena área expositiva, 
e a Casa da USP, local das atividades de conservação e restauro dos acervos.

Contato 
Sede Administrativa 
Rua Brigadeiro Jordão, 149 - Ipiranga 
CEP: 04210-000 São Paulo - SP 
Tel.: +55 11 2065-8001 
E-mail: mp@usp.br 
Twitter: @museupaulista 
Facebook: Museu Paulista da USP 
Google+: + MuseuPaulistaUspOficial 
Youtube: imprensamp
Site: https://museudoipiranga.org.br/ 

13.5.1.4 Museu de Zoologia

O Museu de Zoologia teve seu início na década de 1890, quando diversas 
coleções formaram o Museu Paulista, entre elas um acervo de história natu-
ral reunido por Joaquim Sertório a partir de 1870 e doado pelo Conselheiro 
Francisco Mayrink ao Governo do Estado de São Paulo. Esse acervo foi então 
organizado junto à Comissão Geográfica e Geológica e, incorporado a outros, 
fez parte do Museu Paulista que ocupou o prédio-monumento inaugurado 
em 1895 no Bairro do Ipiranga, no município de São Paulo. Nos 40 anos se-

http://www.macvirtual.usp.br/mac/conteudo/cursoseventos/clareira/home.asp
http://mp@usp.br
http://@museupaulista
https://museudoipiranga.org.br/
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guintes, muitos trabalhos foram desenvolvidos com o auxílio das crescentes 
coleções zoológicas, botânicas, etnográficas e históricas abrigadas no Museu 
Paulista. Em 11 de janeiro de 1939, foi criado o Departamento de Zoologia, 
vinculado à Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de São 
Paulo, que sucedeu a Seção de Zoologia do Museu Paulista.

Junto com a criação do Departamento de Zoologia, foi projetado um novo 
prédio para a coleção zoológica. Com o término da construção, entre 1940-
1941, o acervo zoológico foi transferido para o edifício que hoje ocupa. Final-
mente, em 1969, o museu passou a fazer parte da Universidade de São Paulo 
e recebeu seu nome atual.

Hoje, o Museu de Zoologia é detentor do maior acervo zoológico da América 
Latina e cumpre um papel crucial no desenvolvimento do conhecimento acerca 
da biodiversidade brasileira e global, tendo sido a primeira instituição brasileira 
a ser reconhecida como fiel depositária pelo Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético (Ministério do Meio Ambiente). Com mais de 10 milhões de exempla-
res preservados, guarda testemunhos únicos sobre espécies e ecossistemas, 
alguns hoje extintos. Esse patrimônio é fonte de dados fundamental em es-
tudos de sistemática, taxonomia, biologia evolutiva, paleontologia, ecologia 
e biologia molecular. Por sua vez, essa informação é utilizada em estudos de 
biodiversidade, conservação, monitoramento ambiental, mudanças climáticas 
e bioprospecção, temas de grande relevância no momento atual.

Os docentes do MZ possuem intensa produção científica em seus campos de 
especialidade, atuando também como orientadores de graduação e pós-gra-
duação, curadores e, claro, como professores. Inúmeros pesquisadores de 
outras instituições procuram o Museu de Zoologia para aqui depositar os tes-
temunhos de seus próprios trabalhos, estudar os acervos, consultar sua Bi-
blioteca com mais de 100 mil volumes e colaborar com seus pesquisadores. 
Cientistas estrangeiros são presença quase constante nas dependências da 
instituição, mais uma vez reforçando sua posição como centro de excelência 
em estudos sobre biodiversidade. Desta forma, é missão primordial do MZ 
zelar pela manutenção, integridade e crescimento de tal patrimônio, assim 
como pela sua utilização na produção de conhecimento original e disponibili-
zação dos dados relevantes para aplicação em pesquisa.

Pesquisa no acervo

Os acervos do Museu de Zoologia são acessíveis a pesquisadores qualificados 
de quaisquer afiliações acadêmicas do Brasil e do exterior, para utilização 
em produção científica. A autorização de acesso fica a cargo dos respectivos 
docentes responsáveis.

Empréstimo de espécimes do acervo

O acervo zoológico do MZ pode ser emprestado por instituições afins nacionais 
e internacionais, para trabalho de pesquisa e em acordo de reciprocidade.

Oficinas

O MZUSP oferece oficinas de capacitação para os monitores das agências 
atuarem com junto à exposição Biodiversidade: conhecer para preservar.

Uso de imagens do acervo

O Museu de Zoologia pode autorizar e a elaboração de imagens de seu acer-
vo para compor trabalhos acadêmicos, publicações científicas, didáticas, cul-
turais e de divulgação.

Identificação de espécimes zoológicos e consultorias

Os docentes, técnicos e estudantes do MZ estão disponíveis para realizar 
identificação de exemplares zoológicos à comunidade acadêmica e ao públi-
co em geral, mediante contato prévio. Geralmente os exemplares em ques-
tão são doados ao museu, caso sejam apropriados ao acervo e encontrem-se 
em condições de preservação adequadas.

Exposições

O Museu de Zoologia oferece exposições de longa duração, temporárias e iti-
nerantes, que representam a principal interface de acesso do público aos seus 
acervos e pesquisas. Suas narrativas articulam temas centrais da pesquisa de-
senvolvida na instituição (Evolução e Biodiversidade & Patrimônio e Sustentabi-
lidade), em um contexto de grande relevância social e econômica na atualidade.

O Museu de Zoologia está oferecendo temporariamente entrada gratuita a 
todos os visitantes da exposição.
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Visitas à exposição:

• quartas a domingos (inclusive feriados), das 10h às 17h (entrada permitida 
até as 16h30)

• feriado de 7 de setembro (qualquer dia da semana), das 10h às 17h (entra-
da permitida até as 16h30)

• NÃO ATENDEMOS no dia 1º de Janeiro.

Tour virtual

A exposição do Museu de Zoologia pode ser visitada virtualmente em 360° 
através da plataforma Google Street View. A visita virtual permite experi-
mentar a exposição em detalhe, a partir de qualquer localidade, e pode ser 
realizada também pelo link https://vila360.com.br/tour/mzusp/

Horários

Os horários reservados para as visitas monitoradas, oferecidas pelo serviço 
educativo do MZUSP são limitados: 10h e 15h, de quarta à sexta-feira.

Os horários reservados para os demais grupos são distribuídos em intervalos 
de 30 minutos, começando às 10h30, exceto 15h (ver acima), até as 16h, de 
quarta-feira a domingo.

O horário agendado para a entrada no museu deve ser estritamente obede-
cido para garantir a qualidade e segurança de todos os visitantes. 

Obs.: Todas as atividades presenciais estão sujeitas a alterações de acor-
do com Protocolo Sanitário da Universidade, no âmbito da pandemia de 
COVID-19.

Contato
Av. Nazaré, 481 - Ipiranga 
CEP: 04263-000 São Paulo - SP 
Tel.: +55 11 2065-8100 
E-mail: mz@usp.br 
Site: https://mz.usp.br/

13.5.2 Coleções em Institutos, Órgãos e Unidades

13.5.2.1 Acervo do Coral da Universidade de São Paulo

O acervo do CORALUSP dedica-se à preservação da sua memória pelo ar-
mazenamento de fotografias, catalogação de prêmios, notas da imprensa, 
programas de concerto, entre outros elementos que compõem a história do 
coral. Também é responsável pela organização e conservação de documen-
tos materiais, escritos e sonoros que dão suporte ao funcionamento das suas 
atividades, como partituras e livros de música.

Composto por aproximadamente 12.000 partituras de Canto Coral - entre obras 
avulsas e coletâneas - mais de 400 CD, 300 Fitas Cassete, 100 Fitas de Vídeo e 
100 Fitas Rolo, além do registro de 50 anos de apresentações, palestras, aulas, 
entrevistas. O acervo também possui uma biblioteca com 200 títulos. São livros 
didáticos e livros de música, que servem de apoio aos profissionais da área.

A Fonoteca recebe ainda a visita de profissionais de todo o Brasil e do ex-
terior, interessados na consulta de nosso acervo, para fins de pesquisa e 
desenvolvimento de trabalhos com Coros, dentre estes profissionais muitos 
atuam ou já atuaram no próprio Coralusp.

As visitas devem ser agendadas.

Contato
Rua do Anfiteatro, 181 - Colmeias, favo 16 - Cidade Universitária - Butantã
CEP: 05508-060 São Paulo - SP
Horário: de segunda a quarta-feira, das 9h às 14h
Telefone: +55 11 2648-0813
Email: acervocoralusp@usp.br
Site: https://acervocoralusp.home.blog/

13.5.2.2 Arquivo Geral da USP

O Arquivo Geral da Universidade de São Paulo, criado em 2005, é órgão cen-
tral do Sistema de Arquivos da USP (SAUSP).

Dentre suas finalidades estão:

https://vila360.com.br/tour/mzusp/
http://mz@usp.br 
https://mz.usp.br/
mailto:acervocoralusp@usp.br
https://acervocoralusp.home.blog/
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• disseminar políticas para a gestão dos documentos (físicos ou digitais) pro-
duzidos ou acumulados pela Universidade;

• custodiar seus documentos permanentes (físicos ou digitais), zelando por 
sua conservação e organização com vistas à pesquisa e difusão.

Pesquisa

O Arquivo Geral da USP atende a demandas de pesquisa que podem estar em 
documentos que fazem parte ou não de seu acervo.

Sendo órgão central do SAUSP, é de sua responsabilidade indicar ao solici-
tante a Unidade/Órgão, o responsável e o contato do custodiador dos docu-
mentos. No caso de o documento pertencer ao acervo do Arquivo Geral, será 
realizado o agendamento prévio para consulta.

Qualquer cidadão pode realizar pesquisas em suas dependências, tomando 
ciência dos “Procedimentos para o acesso às informações contidas no acer-
vo do Arquivo Geral” e preenchendo o “Cadastro do Pesquisador /Termo de 
Compromisso”.

As solicitações de pesquisa podem ser encaminhadas por e-mail, telefone ou 
nas dependências do Arquivo Geral, observando-se a agenda disponível.

O agendamento de consultas pode ser feito de segunda à sexta-feira, nos 
períodos entre 8h30 e 16h30.

Contato
Tel.: +55 11 3091-8459
Email: ag.pesquisa@usp.br

Visitas técnicas

O Arquivo Geral da USP atende solicitações de visitas técnicas, nas quais 
apresenta sua estrutura predial – especificamente construída para abrigar 
um arquivo – e aborda temas relacionados aos seus instrumentos de Gestão 
Documental: Tabela de Temporalidade, Plano de Classificação e Glossário de 
Espécies/Formatos e Tipos Documentais; aos trabalhos técnicos de descrição 
documental, conservação e pesquisa, bem como aos procedimentos de Elimi-
nação e Recolhimento de Documentos institucionalizados pela Universidade.

13.5.2.3 Arquivo Histórico da Escola Politécnica

O arquivo salvaguarda documentos relacionados à história da instituição des-
de sua fundação, em 1893, sendo relevante fonte de estudos e pesquisas 
sobre a trajetória da engenharia no Brasil. Entre os documentos preservados 
(papéis, fotografias, mapas, pinturas), encontram-se registros da atuação de 
profissionais e docentes, como Francisco de Paula Ramos de Azevedo, docu-
mentos acerca da Revolução Constitucionalista de 1932 e materiais relacio-
nados à história da prática da docência e da pesquisa na área de engenharia.

A digitalização do Arquivo Histórico da Escola Politécnica da USP 

A digitalização dos documentos do acervo do Arquivo Histórico da Escola Po-
litécnica é uma continuidade de iniciativas de preservação da memória que 
remontam ao início das atividades da Escola em 1894.

Dentre os documentos, existem prontuários de alunos, prontuários de funcio-
nários e professores, fotografias, livros de atas, livros de ponto, cadernos, pu-
blicações da escola, hemerotecas, entre outros. Este material foi produzido e 
recebido em decorrência das atividades rotineiras de funcionários, professo-
res, alunos, pais de alunos e todos aqueles que, de alguma forma, participa-
ram das atividades desenvolvidas nesta instituição.

Solicitamos que o interessado identifique sua vinculação institucional, temas 
de interesse, número de participantes e data e hora pretendida, para que 
possamos agendar dia e horário conveniente a ambas as partes.

As solicitações de visita técnica devem ser encaminhadas por mensagem 
eletrônica para o endereço abaixo:

Contato
Arquivo Geral da USP 
Av. Prof. Lineu Prestes, 1771 - Cidade Universitária – Butantã 
CEP: 05508-000 São Paulo-SP
Tel.: +55 11 2648-8247
Email: arquivogeral@usp.br
Site: https://sites.usp.br/arquivogeral

http://arquivogeral@usp.br
https://sites.usp.br/arquivogeral
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Os documentos foram arquivados para cumprir as necessidades rotineiras da Es-
cola, sem uma preocupação quanto ao seu valor histórico para gerações futuras.

No início da década de 1990, o então diretor da Escola Politécnica (Poli), Prof. 
Francisco Romeu Landi, apoiou a realização de um projeto de organização 
deste acervo vislumbrando o valor destes documentos para pesquisas sobre 
o desenvolvimento e transformações desta importante instituição de ensino 
de engenharia e assim formou-se o Arquivo Histórico.

Durante quatro anos, com auxílio da FAPESP, uma equipe formada por téc-
nicos e acadêmicos da área de documentação e história, coordenados pelo 
do Prof. Dr. José Sebastião Witter, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas USP (FFLCH) organizou esta documentação, com ênfase nos pri-
meiros 40 anos de funcionamento.

Em 2015, a Poli, apoiada pela Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico 
da Engenharia (FDTE), iniciou um projeto cultural no âmbito da Lei Rouanet, 
para realizar a organização, restauração, higienização, acondicionamento, di-
gitalização e catalogação em base de dados visando a disponibilização para 
pesquisa on-line destes primeiros 40 anos de história da Escola Politécnica, 
tornando-a pública e acessível a pesquisadores, alunos e ex-alunos, além do 
público em geral.

A plataforma de armazenamento, ICAATOM, foi escolhida tendo como refe-
rências outras coleções históricas como foi o Arquivo Público do Estado de 
São Paulo e é um software livre criado por iniciativa do Conselho Internacio-
nal de Arquivos (CIA) para descrição de documentos arquivísticos.

Para a catalogação das informações arquivísticas (metadados), foram usa-
das as normas estabelecidas pela NOBRADE (Norma brasileira de descrição 
arquivística).

Os documentos foram higienizados e digitalizados no estado em que se en-
contravam, em imagens de alta resolução (.TIFF) e baixa resolução (.PDF). As 
consultas neste site disponibilizam imagens em PDF, sendo que os arquivos 
TIFF podem ser disponibilizados sob demanda.

Este site é o resultado do trabalho para divulgação do acervo, tão importante 
para a história da engenharia no Brasil. Esperemos que possa contribuir para 
a sociedade brasileira.

13.5.2.4 Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin

A Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM) foi criada em janeiro de 
2005 e seu edifício – o Espaço Brasiliana USP, integrado ainda pelo Instituto 
de Estudos Brasileiros (IEB), Livraria da Edusp e Auditório István Jancsó – foi 
inaugurado em março de 2013. Nela se abriga o acervo reunido ao longo de 
80 anos pelo bibliófilo José Mindlin, cuja doação à Universidade de São Paulo 
foi realizada por ele e sua esposa Guita, e consolidada por seus filhos.

Com seu expressivo conjunto de livros e manuscritos, a BBM é considerada a mais 
importante coleção do gênero formada por um particular. São aproximadamen-
te 30 mil títulos: obras da literatura brasileira, relatos de viajantes, manuscritos 
históricos e literários (originais e provas tipográficas), periódicos, livros científicos 
e didáticos, iconografia (estampas e álbuns ilustrados), livros de artes e livros de 
artistas (gravuras). Parte do acervo doado pertencia ao bibliófilo Rubens Borba de 
Moraes, e foi incorporada à coleção a qual foi legada em testamento. 

Trata-se de uma biblioteca cuja notório acervo tornou-se conhecido no país e 
no exterior como uma coleção única, obra de uma vida de dedicação à cul-
tura brasileira e suas manifestações. Os usuários que desejarem ter acesso 
a algum item do acervo podem realizar sua consulta na “Sala de Consulta 
Rubens Borba de Moraes”, para a qual todas as informações estão dadas no 
site da BBM (www.bbm.usp.br). Existe ainda o Acervo Digital – resultado do 
trabalho realizado pelo Laboratório de Digitalização da Biblioteca –, igual-
mente disponível no referido site no qual o usuário pode pesquisar, visualizar 
e fazer o download de mais de 3.000 títulos do acervo que, assim, permane-
ce à disposição de toda a comunidade, de maneira democrática e universal. 

A BBM também conta ainda com o Laboratório de Conservação Preventiva 
Guita Mindlin (LAGUIM), responsável por continuar o importante trabalho de 

As visitas devem ser agendadas.

Horário: de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h

Contato
Avenida Professor Luciano Gualberto, 380, Travessa 3 - Cidade Universitária – 
Butantã CEP: 05508-010 São Paulo - SP
Tel.: +55 11 3091-5221
E-mail: arquivohistorico.poli@usp.br

http://arquivohistorico.poli@usp.br
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13.5.2.5 Centro de Apoio à Pesquisa em História “Sérgio 

Buarque de Holanda” da Faculdade de Filosofia, Letras e

Ciências Humanas

O Centro de Apoio à Pesquisa em História “Sérgio Buarque de Holanda” - CAPH 
desenvolve ações em três áreas concomitantes: a gestão da informação e o 
tratamento documental, a conservação e preservação dos bens custodiados 
e o acesso à comunidade.

Os serviços prestados pelo CAPH são: consultas de documentos, orientações 
na área de arquivística e conservação de bens culturais e/ou outros temas 
pertinentes à documentação do arquivo e visitas técnicas guiadas.

A documentação custodiada pelo CAPH está dividida nos seguintes conjuntos: 
teses e dissertações da antiga FFCL e FFLCH defendidas entre 1936 e 2015, 
conjuntos documentais do Projeto Memória e o Acervo Geral com a Coleção 
Eurípedes (livros), publicações da FFCL e FFLCH e coleção de microfilmes.

Os conjuntos documentais que estão arranjados e com instrumentos de pesqui-
sa ficam disponíveis para consulta. Os demais conjuntos que estão em processo 
de organização e descrição dependem de autorização especial para consulta.

As consultas ao acervo e visitas técnicas devem ser agendadas.

Horário de funcionamento: Das 9h às 21h - Almoço 11h30 as 13h30

Contato
Avenida Professor Lineu Prestes, 338 – térreo –  Cidade Universitária - Butantã
CEP: 05508-000 São Paulo-SP
Tel.: +55 11 3091-3742
E-mail: caph@usp.br

conservação e preservação dos livros realizado por Guita Mindlin. Além disso, 
o órgão conta com espaços expositivos onde são realizadas apresentações 
musicais, eventos e mostras temporárias.

Contato
Rua da Biblioteca, 21 - Cidade Universitária – Butantã
CEP: 05508-065 São Paulo – SP
Tel.: +55 11 2648-0310
E-mail: bbm@usp.br
Site: www.bbm.usp.br

13.5.2.6 Centro de Divulgação Científica e Cultural
O Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da Universidade de São 
Paulo localiza-se no centro da cidade de São Carlos, instalado em um prédio 
histórico, construído em 1908 pela Società Dante Alighieri e adquirido em 
1985 pela Universidade de São Paulo. O Observatório Astronômico Dietrich 
Schiel, cujo prédio está localizado na área I do Campus da USP em São Car-
los, também integra o CDCC.

Em 2020, o CDCC comemorou 40 anos de fundação, construindo ao longo 
desses anos uma reconhecida atuação em divulgação científica, com a pro-
moção da integração universidade – comunidade – ensino básico. Suas ações 
abrangem (i) a organização e a manutenção de espaços de exposição inte-
rativos que abordam e integram as áreas das Ciências da Natureza e da Ma-
temática, (ii) a produção de material didático para as referidas áreas, e (iii) 
o oferecimento de cursos para estudantes e professores do ensino básico, 
estes das áreas de Ciências da Natureza.

Os espaços de exposição no prédio sede e no Observatório Dietrich Schiel 
ocupam cerca de 1.200 m2 e recebem cerca de 40.000 visitantes ao ano 
(número pré-pandemia), entre público espontâneo e visitas escolares agen-
dadas, sem cobrança de ingresso ou de serviços. 

No prédio sede, os espaços de visitação compreendem a Sala da Eletricidade 
e a Sala de Exposições (atualmente abrigando a exposição “Bicho: quem te 
viu, quem te vê!”), localizadas na área interna; e o Jardim da Percepção e o 
Quintal Agroecológico, na área externa. Para o oferecimento de seus cursos 
e atividades culturais, o prédio conta com espaços como os laboratórios di-
dáticos de Biologia e Química, o Espaço CDCC Maker, a Sala de Informática, 
um auditório e uma biblioteca comunitária. 

O Observatório Dietrich Schiel atende, em seus programas de visitação, o 
público escolar, agendado de segunda à sexta-feira, e o público espontâ-
neo, que visita o espaço às sextas, sábados e domingos, com dispensa de 
agendamento. Minipalestras, visitas aos espaços do Jardim do Céu na Terra 
e à exposição “Raios! Mensageiros do Cosmos”, e interação com dispositivos 
didáticos como lunário e telescópio são exemplos de atividades oferecidas. 

Aos professores do ensino fundamental e médio, o CDCC oferece cursos e 
orientação específica nas áreas de química, física, matemática, biologia, edu-
cação ambiental e astronomia. A este mesmo público é colocado à disposição 
um acervo de materiais instrucionais para o ensino de Ciências da Natureza e 

http://caph@usp.br
http://bbm@usp.br
http://www.bbm.usp.br
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Matemática, com destaque aos conjuntos didáticos experimentais da Experi-
mentoteca e do Programa ABC na Educação Científica - Mão na Massa, nacio-
nalmente reconhecidos. O empréstimo desses e outros recursos didáticos é 
gratuito, com orientação de uso e transporte até à escola, quando solicitado. 

Nossos endereços e formas de contato para informações gerais:

Prédio sede
Rua Nove de Julho, 1227 – Centro 
CEP: 13560-042 São Carlos –SP
Telefone: +55 16 3373-9772
Email: cdcc@cdcc.usp.br
Site: https://www.youtube.com/@USPCDCC

Facebook: www.facebook.com/cdcc.usp/
Instagram: www.instagram.com/cdcc.usp/
Youtube: USP CDCC São Carlos

Prédio do Observatório Dietrich Schiel

Avenida Trabalhador são-carlense, 400 - Campus de São Carlos - Área 1 
CEP: 13566-590 São Carlos – SP
Telefone: +55 16 3373-9191
Email: cda@cdcc.usp.br
Serviços disponíveis – tipos e formas de contato:

1- Visitas espontâneas aos Espaços Expositivos – prédio sede

Espaços: Jardim da Percepção, Sala da Eletricidade, Sala de Exposições.

Público: toda comunidade

Horários: terça-feira à sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h; segunda-
-feira das 14h às 18h e sábados, das 9h às 12h.  Não há necessidade de agen-
damento prévio. Em alguns períodos da semana haverá monitores para visi-
tas guiadas, consulte o site ou entre em contato para maiores informações.

Contato
Telefone: +55 16 3373-9772

Email: cdcc@cdcc.usp.br 
Site: https://cdcc.usp.br/visitas-2/

2 - Visitas monitoradas para grupos grandes

Espaços/locais: espaços expositivos do predios sede, incluindo o Quintal 
Agroecológico; visitas externas à Central de Resíduos de São Carlos,  à 
Trilha da Natureza da UFSCar ou ao Bosque Santa Marta. 

Público: Grupos de escolares da rede pública e particular de ensino da Edu-
cação Básica; grupos familiares/institucionais com mais de 10 pessoas.

Contato: Edson Rosante
Telefone: +55 16 3373-8694
Email: visitas@cdcc.usp.br
Site: https://cdcc.usp.br/visitas-monitoradas/

3 – Visitas monitoradas ao Observatório Dietrich Schiel

Espaços: auditório para minipalestra com tema escolhido previamente 
pela instituição visitante, espaços dos dispositivos didáticos indoor e out-
door e a observação  com telescópios, que pode ser do Sol, se a visita for 
diurna, ou de diversos astros, em caso de visita noturna. Outras atrações: 
Observação do céu noturno, Domingos Solares, Sessão Astronomia, Cine 
Observatório, Minicursos. 

Público: estudantes do ensino básico e superior, público não escolar. 

Contato: Josué Enéas de Abreu
Telefone: +55 16 3373-9191
Horários de atendimento telefônico: de terça-feira a sexta-feira das 8h às 
11h30 e das 13h às 16h30.
Email: cda@cdcc.usp.br
Site: https://cdcc.usp.br/visitas-3/

4 – Empréstimo de kits da Experimentoteca

A Experimentoteca é constituída por 101 kits, sendo 63 do Ensino Fun-
damental e 38 do Ensino Médio. Seu acervo é composto de materiais ex-

http://cdcc@cdcc.usp.br 
https://www.youtube.com/@USPCDCC
http://www.facebook.com/cdcc.usp/
http://www.instagram.com/cdcc.usp/
http://USP CDCC São Carlos
http://cda@cdcc.usp.br
http://cdcc@cdcc.usp.br
https://cdcc.usp.br/visitas-2/
http://visitas@cdcc.usp.br
https://cdcc.usp.br/visitas-monitoradas/
http://cda@cdcc.usp.br
https://cdcc.usp.br/visitas-3/
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perimentais, vídeos, mapas, modelos e jogos. Cada kit contém 10 expe-
rimentos, para 10 equipes de alunos trabalharem simulta- neamente em 
sala de aula. Abrange as áreas de Física, Química, Biologia e Matemática. 
Os roteiros estão disponíveis no site institucional. Os kits da Experimen-
toteca ficam disponíveis em São Carlos no CDCC para empréstimo a pro-
fessores da cidade e região. A solicitação pode ser feita por telefone ou 
pessoalmente. É oferecido o serviço de transporte dos kits para a escola 
com veículo e motorista do CDCC. O empréstimo e manutenção dos kits 
são realizados por alunos graduandos da USP.

Público: professores do ensino básico e superior, estudantes universitários.

Contato: Vanilde de Fátima Bongiorno
Horarios de atendimento: segunda-feira, das 14h às18h e de terça a sex-
ta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Telefone: +55 16 3373-9158
Email: fatima@cdcc.usp.br
Site: http://www.cdcc.usp.br/experimentoteca/

5 - Empréstimos de material didático

 Além dos kits da Experimentoteca, o CDCC possui  um acervo de mate-
riais para empréstimo aos professores, que inclui os kits experimentais  
do programa ABC na Educação Científica - Mão na Massa, animais ta-
xidermizados, resinas contendo espécimes incrustadas, modelos anatô-
micos, conjunto de painéis sobre temas específicos, maquetes de bacia 
hidrográfica da região, vidrarias de laboratório, rochas e minerais. 

Contatos:
- Para Animais taxidermizados e maquetes - Silvia M. dos Santos, Telefone: 
+55 16 3373-8030, Email: silvias@cdcc.usp.br
- Para modelos anatômicos, resinas e rochas - Vanilde de Fátima Bongiorno, 
Telefone: +55 16 3373-9194, Email: fatima@cdcc.usp.br
- Para vidrarias de química e kits do programa ABC na Educação Científica 
- Angelina Sofia Orlandi, Telefone +55 16 33739161, Email: angelina@cdcc.usp.br

6- Biblioteca

A Biblioteca oferece atendimento à comunidade em geral com ênfase nas 
demandas do ensino fundamental e médio (pesquisas escolares). Adap-
tada para atender pessoas com necessidades especiais, oferece acesso à 
tecnologia assistiva com equipamento ampliador de caracteres automá-
tico e softwares para reconhecimento de voz e texto. Seu acervo variado 
possui livros  infantis, infanto-juvenis, literatura para vestibulandos, lite-
ratura universal, Best Sellers e filmes educativos. A Biblioteca também 
conta com um espaço lúdico, dirigido a crianças, e uma sala de informá-
tica, que atende estudantes e público adulto para acesso a serviços da 
web e treinamentos em informática.

Público: Estudantes do ensino fundamental e médio, comunidade em geral.

Contatos: Silvelene Pegoraro, Giuliana Soares da Silva
Telefones: +55 16 3373-8009, +55 16 3373-8822
Email: - silvelene@cdcc.usp.br; giuliana@cdcc.usp.br
Site: https://cdcc.usp.br/biblioteca/

7 - Eventos Culturais

a) Cineclube CDCC: é oferecido desde 1981 e, desde então, tornou-se 
referência, conquistando muito prestígio na cidade ao oferecer um ponto 
de encontro semanal entre cinéfilos e público leigo, que assistem filmes 
especiais e, de forma democrática, debatem e opinam sobre a 7ª Arte. 
Com entrada franca, as sessões são realizadas aos sábados às 20h.

Público: Estudantes do ensino médio, universitários e comunidade em geral.

Contato: José Braz Mania
Telefone: +55 16 3373-8029
Email: braz@cdcc.usp.br

b) Exposições e Apresentações Musicais: o CDCC oferece espaço para a 
realização de exposições de artes e cantatas natalinas. Conta com uma 
Sala de Exposições para a exibição das mais variadas manifestações cien-
tíficas, artísticas e culturais, contando com a colaboração da comunidade 
Uspiana e da comunidade em geral.

http:// fatima@cdcc.usp.br
http://www.cdcc.usp.br/experimentoteca/
http://silvias@cdcc.usp.br
http://fatima@cdcc.usp.br
http://angelina@cdcc.usp.br
http://silvelene@cdcc.usp.br
http://giuliana@cdcc.usp.br
https://cdcc.usp.br/biblioteca/
http://braz@cdcc.usp.br
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Os interessados devem enviar solicitação e proposta de atividade para o 
e-mail eventos@cdcc.usp.br

8 - Eventos Científicos Regulares

a) Encontro de Educadores em Ciências. Acontece no mês de setembro 
e tem o objetivo de reunir professores da Educação Básica, pesquisado-
res e estudantes que cursam Licenciatura em Química, Física, Biologia 
e Ciências da Natureza, para um exercício de socialização e análise de 
experiências e estudos vinculados à Educação em Ciências em diferentes 
níveis e modalidades. No Encontro acontece a palestra de abertura, ofici-
nas, apresentações orais e de pôsteres e mostras de materiais didáticos. 
A programação do evento e outras informações são divulgadas, com an-
tecedência, no site do evento https://cdcc.usp.br/eec/

b) Tardes de Férias no CDCC. Todo ano, durante os meses de janeiro e 
julho, o CDCC oferece atividades voltadas ao público infanto-juvenil que 
contemplam de maneira lúdica e descontraída, conhecimentos da área 
de ciências da natureza. Além dos atrativos frequentes oferecidos pelo 
CDCC, é disponibilizada uma programação de atividades diversificadas 
como oficinas, experimentos de ciências, jogos, contação de histórias e 
recreação. A divulgação contendo informações sobre cronograma, horá-
rios, atividades oferecidas e faixa etária do público é disponibilizada no 
site do evento https://cdcc.usp.br/ferias-no-cdcc/ 

c) Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O CDCC/USP participa com-
partilhando experimentos, atividades interativas e vídeos, procurando 
despertar o interesse e sensibili zar a comunidade sobre questões rela-
cionadas ao tema abordado em cada ano. A divulgação  é feita no site do 
CDCC https://cdcc.usp.br

9 - Desenvolvimento e Produção de Materiais Instrucionais

O CDCC tem incentivado a cooperação entre educadores e pesquisadores 
para o desenvol vimento de materiais que dinamizem o ensino de ciên-
cias. Utilizando uma injetora de plástico, são produzidos Jogos Tangram, 
Dominós, Células Eletrolíticas, Balança de pratos para comparação de 
massas, modelos 3D de ácidos nucleicos e de aminoácidos e canecas. 

Também possui impressoras 3D e vem  produzindo diversos materiais, 
como réplicas de patas e pegadas de animais silvestres, maquetes das 
bacias hidrográficas do município de São Carlos, kits de peças plásticas 
para o Espaço Maker, modelos de célula animal e vegetal, entre outros.

Público: Professores do ensino fundamental e médio e comunidade em geral.

Contato: pelo email materialdidatico@cdcc.usp.br 

10 – Cursos e atendimento a estudantes

a) Espaço CDCC Maker.  Inspirado no movimento Maker, ali são oferecidas 
atividades a alunos do ensino fundamental com o objetivo de aproximá-
los à prática artesanal, enquanto exercício de colaboração, criatividade e 
de aprendizado de ciências e de tecnologias. A participação não requer 
conhecimentos prévios. As inscrições são abertas uma vez ao ano, geral-
mente no mês de março.

Público: alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.

Contato: Antonio Carlos de Castro
Telefone:+55 16 3373-9157
Email: acdc@cdcc.usp.br 

b) Plantão de dúvidas. É uma atividade oferecida aos alunos do ensino 
fundamental e médio pelos alunos de graduação da USP e que permite 
esclarecer dúvidas na área de Matemática. O atendimento é realizado em 
dias e horários pré-estabelecidos, divulgados no site do CDCC.

Contato: Loide Devecchi
Telefone: +55 16 3373-9772
Email: loide@cdcc.usp.br 
Site: https://cdcc.usp.br/plantao-de-duvidas/ 

11 - Cursos de Especialização em Metodologia do Ensino de 

Ciências Naturais

O curso tem duração de 18 meses e é oferecido a professores do Ensino 
Básico que ministram disciplinas de Ciências, Física, Química e Biologia, 

http://eventos@cdcc.usp.br
https://cdcc.usp.br/eec/
https://cdcc.usp.br/ferias-no-cdcc/
https://cdcc.usp.br
http://materialdidatico@cdcc.usp.br
http://acdc@cdcc.usp.br
http://loide@cdcc.usp.br
https://cdcc.usp.br/plantao-de-duvidas/
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de forma a potencializar sua atuação de maneira crítica e inovadora, ten-
do em vista a construção de aprendizagens significativas de seus alunos 
e melhor formação para o exercício da cidadania. Há cobrança de uma 
taxa semestral para custeio do material utilizado.

Público: professores de educação básica das áreas de Ciências da Natureza.

Contato: Angelina Sofia Orlandi
Telefone: +55 16 3373-9161
Email: angelina@cdcc.usp.br
Site: https://cdcc.usp.br/curso-especializacao/

13.5.2.7 Centro de Documentação Teatral da Escola de 

Comunicações e Artes

O CDT - Centro de Documentação Teatral - da USP é formado pelo LIM CAC (La-
boratório de Informação e Memória do Departamento de Artes Cênicas da ECA/
USP) e pelo NT (Núcleo de Apoio à Pesquisa do Traje de Cena). Em comum, man-
temos uma Base de Dados integrada, o site do CDT e as ações de conservação. 
Em colaboração, compartilhamos pesquisas e eventos das duas instituições. O 
LIM CAC recebe e conserva documentação sobre pessoas e instituições ligadas 
ao teatro, organizando e conservando todo o material abrigado em seu acervo, 
procurando disponibilizá-lo à pesquisa através da consulta in loco ou de sua 
base de dados. Além disso, promove pesquisas relacionadas ao teatro paulis-
ta, com especial interesse pela perspectiva histórica e documental, como o In-
ventário de Cena Paulistana, por exemplo. O Núcleo Traje em Cena possui dois 
eixos principais, o primeiro tratando do traje de cena enquanto parte atuante 
do espetáculo e o segundo enxergando o traje enquanto objeto que materializa 
fisicamente elementos de uma encenação. Além disso, o grupo também pro-
move ações de conservação preventiva, catalogação, políticas para criação de 
acervos e iniciativas para disseminação de conhecimento, geralmente em expo-
sições e exibições com caráter histórico e resgate de pesquisa.

O CDT abriga ainda outros projetos em parceria como a Bibliografia Crítica do 
Teatro Brasileiro, coordenada pelo professor de literatura brasileira da FFLCH/USP, 
João Roberto Faria, que realiza um levantamento da bibliografia que se encontra 
em livros, revistas, anais de congressos, dissertações de mestrado e teses de 
doutorado. O CDT está sempre aberto à colaboração do público, seja através da 
doação de documentação, seja pela complementação de informações a respeito 
de qualquer dos tópicos apresentados, ou ainda apontando correções. 

Contato 
Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues 443, Bloco B, Sala 13 - Cidade Universitária - 
Butantã CEP: 05508-020 São Paulo · SP 
Tel.: +55 11 3091 8203 
E-mail: cdt@usp.br
Site: http://www2.eca.usp.br/cdt/

13.5.2.8 Centro de Memória Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas

O Centro de Memória da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universida-
de de São Paulo (FCF-USP) – CEMEF – foi criado em 21 de setembro de 2012 
e possui a finalidade de, ativamente, selecionar, organizar, preservar e divul-
gar documentos e materiais a respeito da história da FCF-USP. Dentre seus 
objetivos, o CEMEF destaca-se constituir, promover a manutenção e divulgar 
acervos documentais (textual, iconográfico e arquivos de som e imagem, 
dentre outros) da FCF-USP, prestar assessoria a projetos de pesquisa sobre a 
história da Instituição, apoiar atividades relacionadas à memória institucional 
desenvolvidas na FCF-USP e desenvolver publicações e material de divulga-
ção do CEMEF, dentre outros.

Sobre o Centro de Memória, ressalta-se sua relevância em, também, constituir 
espaço de reflexão e produção de conhecimento no campo da história da Far-
mácia, em geral, bem como, promover eventos de ordem acadêmica e cultural. 
O CEMEF é constituído por docentes, funcionários, bibliotecários e estudantes 
de graduação e pós-graduação da FCF-USP e da Biblioteca do Conjunto das Quí-
micas da USP, motivados para a execução dos trabalhos pertinentes para o al-
cance do sucesso da coleção, captação de recursos, preservação e divulgação 
da memória da FCF-USP. O CEMEF tem sede no prédio da Divisão de Biblioteca e 
Documentação do Conjunto das Químicas da Universidade de São Paulo.

Contato
Avenida Professor Lineu Prestes, 950, salas 204 e 206 - Cidade Universitária – 
Butantã CEP: 05508-000 São Paulo - SP
Tel.:  +55 11 3091-3804
E-mail: fcf@usp.br
Site: http://www.fcf.usp.br/cemef

http://angelina@cdcc.usp.br
https://cdcc.usp.br/curso-especializacao/
http://cdt@usp.br
http://www2.eca.usp.br/cdt/
http://www.fcf.usp.br/cemef
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13.5.2.9 Centro de Memória Digital do Instituto de Química

de São Carlos 

O Centro de Memória Digital (CMD) que conta a história do IQSC, permitindo 
avaliar sua evolução, além de promover pesquisa relacionada à memória da 
Química na Universidade de São Paulo e no Brasil. O site conta com o “Cen-
tro de Documentação” integrado por e-book que traz registros do período de 
1994 a 2019, além de depoimentos; a “Galeria dos Memoráveis” que traz 
docentes e funcionários falecidos e a “Memória Viva” que apresenta pessoas 
que “continuam construindo a história da unidade, na ativa ou já nem tanto, 
e que fazem desta Instituição a sua casa”, segundo definição do site.

O Centro de Memória Digital, que está em constante construção, é uma ini-
ciativa da CCEx e da Diretoria e conta com o apoio da Pró-Reitoria de Cultura 
e Extensão Universitária da USP e do Banco Santander, através do programa 
Santander Universidades e colaboração do Serviço de Informática do IQSC.

O acervo digital (CMD) e o acervo físico, composto por vidrarias, materiais e 
equipamentos que pertenceram a grupos de pesquisa da unidade e pode ser 
visitado no térreo do edifício Q5, integram o Centro de Memória do IQSC.

Contato
Avenida Trabalhador São-carlense, 400, Edifício Q5 
CEP: 13566-590 São Carlos – SP 
Tel.: +55 16 3373-8036
E-mail: ccex@iqsc.usp.br 
Site: https://centrodememoria.iqsc.usp.br/

13.5.2.10 Centro de Preservação Cultural da USP

O Centro de Preservação Cultural (CPC), antiga Comissão do Patrimônio Cul-
tural, foi criado em 2002 como órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária com o compromisso de desenvolver ações e reflexões sobre o 
patrimônio cultural da Universidade. Atua junto à comunidade universitária 
em questões relativas principalmente à inventariação, preservação e valori-
zação dos seus bens culturais, como sítios, edificações, monumentos, acer-
vos, coleções, referências culturais, práticas sociais e memórias. No âmbito 
da extensão universitária, o CPC promove a disseminação do conhecimento 
acadêmico por meio de cursos, oficinas, seminários, palestras, exposições e 
publicações científicas, ampliando e promovendo o debate sobre questões 
relativas ao patrimônio cultural. Essa constante e intensa atuação tem confe-
rido ao CPC a condição de referência nacional para a construção do conheci-
mento no campo da patrimonialização e da memória social.  

Tendo sua sede desde 2004 na Casa de Dona Yayá, localizada na região cen-
tral da cidade de São Paulo, o CPC está inserido no cenário multicultural do 
território do Bixiga e nas questões relativas à preservação da memória dessa 
região. Assim, busca estreitar e diversificar os vínculos entre a universidade 
e a sociedade, estabelecendo diálogos tanto com o público em geral quanto 
com instituições, organizações sociais e coletivos atuantes na cidade.

O CPC promove, ainda, o acesso do público à Casa de Dona Yayá e realiza 
ações voltadas para a educação patrimonial, divulgação e pesquisa que bus-
cam incentivar a reflexão sobre a história deste edifício, tombado pelos ór-
gãos estadual e municipal de preservação do patrimônio pelo seu valor como 
bem cultural e como lugar de memória. Construída em estilo arquitetônico 
eclético, característico de finais do século XIX e início do século XX, a Casa de 
Dona Yayá é testemunha do processo de urbanização da cidade e da vida de 
sua última proprietária, Sebastiana de Mello Freire, a Dona Yayá. 

Contato 
Rua Major Diogo, 353 - Bela Vista | CEP: 01324-001 São Paulo - SP 
Tel.: +055 11 2648-1501 | E-mail: cpcpublic@usp.br 
Site: www.usp.br/cpc 

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.
Horário de visitação à Casa de Dona Yayá: segunda a sexta-feira, das 10h às 
18h. quartas-feiras, das 10h às 20h; domingos, das 10h às 13h.

https://centrodememoria.iqsc.usp.br/
http://cpcpublic@usp.br
http://www.usp.br/cpc
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13.5.2.11 Centro Histórico Cultural da Enfermagem Ibero- 

Americana da Escola de Enfermagem

O Centro Histórico Cultural da Enfermagem Ibero Americana tem como mis-
são desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária, re-
lativas à História da Enfermagem Brasileira e Ibero-americana, dentro e fora 
da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e resgatar a memó-
ria da EEUSP, da Enfermagem brasileira e Ibero-Americana.

Público-alvo: estudantes de graduação, pós-graduação e pesquisadores da EE e 
das Unidades da área da saúde da USP e fora da USP, nacional e internacional.

Em 6 de novembro de 2015, o novo CHCEIA foi reinaugurado e mudou do 
4º andar do prédio principal (ROOF) para um novo espaço físico, com área 
aproximada de 136m2, localizado no 1º andar do Prédio da “Biblioteca Wan-
da de Aguiar Horta”, na Escola de Enfermagem da USP, com acessibilidade 
garantida a pessoas com necessidades especiais.

O CHCEIA tem como escopo constituir-se em um centro de referência para 
o desenvolvimento da pesquisa histórica na Enfermagem Ibero-Americana. 
Seus objetivos são:

a) Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária, rela-
tivas à História da Enfermagem Brasileira e Ibero-americana; 

b) Resgatar a memória da EEUSP, da Enfermagem brasileira e Ibero-Americana.

Quanto à infraestrutura, o CHCEIA vincula-se, academicamente, ao Departa-
mento de Orientação Profissional da Escola de Enfermagem da USP e, admi-
nistrativamente esteve vinculado ao Serviço de Laboratório de Enfermagem 
desta Escola até 2015, quando foi transferido para o Serviço de Biblioteca e 
Documentação da EEUSP.

O acervo atual contém mobiliários de época, utensílios utilizados na assistên-
cia de enfermagem nos âmbitos da atenção básica (desde a década de 1940) 
e hospitalar, vestuários e uma vasta massa documental, fotográfica e jorna-
lístico, além de objetos que pertenciam a personagens que se destacaram na 
história da enfermagem brasileira.

As atividades do CHCEIA contemplam: exposições temáticas, ações educati-
vas, pesquisa e apoio a eventos institucionais, além de visitas orientadas.

Contato
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - Cerqueira César 
CEP: 05403-000 São Paulo -  SP
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
E-mail: bibee@usp.br | Telefone: +55 11 3061-7542
Visitas devem ser agendadas por e-mail ou telefone

13.5.2.12 Centro Universitário Maria Antônia

Entre 1949 e 1968, o conjunto dos edifícios da Rua Maria Antônia, 294 abri-
gou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, onde lecionaram e es-
tudaram muitas das principais personalidades brasileiras em vários campos 
da política, da cultura e da ciência.

Em outubro de 1968 a Rua Maria Antônia foi palco de uma das importantes 
batalhas pela democracia durante o período militar, a chamada “Batalha da 
Maria Antônia”, envolvendo estudantes de posições ideológicas opostas e 
a polícia, o que resultou na depredação do prédio principal da Faculdade de 
Filosofia. Os cursos da antiga faculdade passaram a acontecer na Cidade 
Universitária, no Butantã.

Apenas em 1993, a USP retoma o prédio Rui Barbosa e inaugura o Centro Uni-
versitário Maria Antônia, que abriga atividades das diversas linguagens artísticas 
como artes visuais, cinema, música, literatura, bem como das ciências humanas.

Em 2017, outro de seus edifícios – o Joaquim Nabuco – foi reaberto ao público 
como espaço expositivo e para abrigar suas atividades. Em 2018, o Governo 
do Estado devolveu à USP o prédio Duque de Caxias, na Rua Doutor Vila Nova.

O Centro Universitário Maria Antônia é hoje um espaço de mediação das 
ações de cultura e extensão da universidade com a sociedade. O Maria An-
tônia desenvolve algumas ações em parceria com outros órgãos e unidades 
da USP, bem como com instituições públicas e privadas. Tem ainda enorme 
potencial de interação com a sociedade por sua localização na região central 
da cidade de São Paulo e por sua natureza não delimitada de atuação.

Por meio de uma expressiva programação de exposições, cursos, debates, 
encontros com intelectuais e profissionais, apresentações artísticas, o centro 
reforça o simbolismo de sua constituição como espaço de afirmação demo-
crática e dos valores libertários que marcaram os anos 60.

mailto:bibee%40usp.br?subject=
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Contato 
Rua Maria Antônia, 258 e 294 - Vila Buarque 
CEP: 01222-010 – São Paulo - SP 
Tel.: +55 11 3123-5202 
E-mail: imprensama@usp.br  / secretariama@usp.br  
Site: http://www.mariantonia.prceu.usp.br/

13.5.2.13 Engenho São Jorge dos Erasmos

O Engenho dos Erasmos está situado na divisa entre Santos e São Vicente. 
Construído por iniciativa de Martim Afonso de Souza em 1534 como um en-
genho fortaleza, trata-se da mais antiga evidência física preservada da colo-
nização portuguesa em território brasileiro.

A fase mais produtiva do engenho deu-se entre 1540, quando foi vendido 
para o comerciante flamengo Erasmos Schetz, e 1620. A família Schetz, liga-
da aos jesuítas, ergueu nesse período uma capela dedicada a São Jorge. O 
Engenho passou a ser conhecido como São Jorge dos Erasmos. Funcionou até 
o século XVII, quando a concorrência do açúcar do Nordeste e os sucessivos 
ataques piratas contribuíram para sua decadência.

Os terrenos com as ruínas foram doados por Otávio Ribeiro de Araújo à USP 
em 1958 e deu-se início aos processos de tombamento do sítio nas três esfe-
ras: Nacional (1963), Estadual (1974) e Municipal (1990).

Nas décadas de 1990 e 2000, escavações arqueológicas evidenciaram partes 
significativas das ruínas, ajudando a construir novos conhecimentos acerca 
da ocupação humana na região. Desde 2004 são desenvolvidos por este ór-
gão programas educacionais (visitas monitoradas a escolas públicas e parti-
culares) que buscam viabilizar o conhecimento a partir dos contextos histó-
rico, geográfico, arqueológico, arquitetônico, social e ambiental em que as 
Ruínas estão inseridas.

Atualmente, este bem cultural define-se como Monumento Nacional, porque 
suas ruínas constituem relevante conjunto histórico/arquitetônico, um dos 
poucos testemunhos do início da ocupação europeia no território americano 
e do contato do colonizador com indígenas e africanos escravizados. É im-
portante sítio arqueológico, pois contém significativa quantidade de cultura 
material produzida ao longo dos últimos séculos. É ainda centro de pesqui-

sa, cultura e extensão universitária porque produz e difunde conhecimento 
e projetos de extensão cultural que têm como objetivos ampliar o acesso e 
estimular a apropriação deste espaço por parte das comunidades interessa-
das. Como espaço turístico-cultural, oferece visitas monitoradas agendadas/
espontâneas e calendário de atividades gratuitas para todas as idades. As 
visitas monitoradas são gratuitas, de segunda a sábado, das 9 às 16h. Para 
grupos com mais de 15 pessoas, é necessário agendamento prévio.

Contato 
R. Alan Ciber Pinto, 96 - Vila São Jorge 
CEP: 11085-625 Santos - SP 
Tel.: +55 13 3203-3901 
E-mail: ruinasengenho@usp.br 
Site: http://www.engenho.prceu.usp.br/

13.5.2.14  Espaço das Artes da Escola de Comunicações e Artes

O Espaço das Artes é um espaço de aprendizado, pesquisa, experimentação 
e divulgação da produção artística de professores e estudantes dos cursos 
de artes da ECA. Conta em sua infraestrutura com galerias para exposições, 
auditórios para a realização de eventos, salas de aula e locais de ensaios e 
concertos, guarda de acervo e a realização de performances e apresentações 
cênicas. Coordenado pelos Departamentos de Artes Plásticas, Artes Cênicas 
e Música da ECA, o Espaço das Artes conta com uma extensa programação 
de exposições, concertos, performances e debates gratuitos e abertos a toda 
a comunidade uspiana e ao público em geral.

Para informações sobre a programação do Espaço das Artes acesse: https://
www.eca.usp.br/

Contato
Rua da Praça do Relógio, 160 - Cidade Universitária - Butantã
CEP: 05508-050 São Paulo - SP

http://imprensama@usp.br
http://secretariama@usp.br
http://www.mariantonia.prceu.usp.br/
http://ruinasengenho@usp.br
http://www.engenho.prceu.usp.br/
https://www.eca.usp.br/
https://www.eca.usp.br/
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13.5.2.15 Espaço Interativo de Ciências do Instituto de Física 

de São Carlos

O Espaço Interativo de Ciências funciona num prédio histórico, no centro de 
São Carlos-SP, e abriga uma equipe inteiramente dedicada à educação e a 
divulgação científica.

Ligado ao Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo, no âm-
bito de um grande projeto de pesquisa, inovação e difusão: o Centro de Pesqui-
sa e Inovação em Biodiversidade e Fármaco (CIBFar/CEPID-FAPESP) é aberto à 
visitação pública espontânea e agendada por escolas de todos os níveis, sendo 
que todas as visitas são acompanhadas por monitores. No EIC os visitantes são 
estimulados a interagir (jogar, tocar, manipular) com os materiais expostos.

Nesse local são ministrados cursos e oficinas para alunos e professores do 
ensino básico da cidade e região. Nele também funciona há oito anos um 
Clube de Ciências voltado aos alunos das escolas públicas da cidade.

Outra ação desenvolvida é a produção de material educacional. Nos últimos 
anos a equipe do EIC desenvolveu e avaliou um número considerável de re-
cursos didáticos-pedagógicos que são utilizados na educação em ciências. 
Esses materiais foram avaliados quanto a sua utilização nos diferentes níveis 
de ensino, e alguns deles são utilizados em escolas de ensino básico e insti-
tuições de ensino superior, tanto na área geográfica de São Carlos, como em 
outras cidades do Estado, outras regiões do país e até no exterior.

O agendamento de visitas, cursos e oficinas é feito por e-mail ou telefone.

Horário de atendimento

Recepção

Segunda-feira: das 14h às 18h 
Terça-feira à Sexta-feira: das 8h às 12h e das 14h às 18h 
Sábados: das 9h às 12h

Visitas com monitores

Quinta-feira: das 9h às 11h 
Sexta-feira: das 14h30 às 16h30 

Sábado: das 9h30 às 12h

Grupo máximo de 10 visitantes por monitor.

Sala Multimídia

Quarta e Sexta-feira: das 14h às 17h 
Quinta-feira: das 9h às 11h30.

Contato
Rua 9 de Julho, 1205, Centro 
CEP: 13560-042 São Carlos - SP
Telefone: +55 16 3373-9159
E-mail: eic@ifsc.usp.br
Site: https://eic.ifsc.usp.br/

13.5.2.16 Instituto de Estudos Brasileiros

O IEB é um órgão de integração da Universidade de São Paulo e possui uma 
dupla missão. Como um instituto interdisciplinar da grande área de Huma-
nidades, tem por propósito promover uma reflexão crítica sobre o Brasil, a 
partir da pesquisa acadêmica, da docência em nível de graduação e de pós-
graduação e da extensão universitária. Como um instituto especializado, 
responsabiliza-se pela salvaguarda de um incalculável patrimônio cultural, 
distribuído nos setores de Arquivos, Biblioteca (veja seção 12.1) e Coleção 
de Artes Visuais, o que implica ações de preservação, conservação e proces-
samento documental, às quais se associam atividades de difusão cultural, 
atendimento ao público e prestação de serviços à comunidade.

Contato
Espaço Brasiliana
Av. Prof. Luciano Gualberto, 78, Cidade Universitária – Butantã
CEP: 05508-010 São Paulo – SP
Telefone: +55 11 3091.3247
Email: colecieb@usp.br
Site: http://www.ieb.usp.br

mailto:/?subject=
http://www.ieb.usp.br


CARTA DE SERVIÇOS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

278

CARTA DE SERVIÇOS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

279

Arquivo

O Serviço de Arquivo foi criado em 1968 e é especializado em acervos pes-
soais. São cerca de 500 mil documentos distribuídos em 50 fundos, 63 cole-
ções e 39 conjuntos de documentação resultante de pesquisa, de intelectuais 
e artistas que estudaram e influenciaram a cultura brasileira.

Uma parte do acervo pode ser consultada por meio do Catálogo on-line, que 
é o instrumento de pesquisa abastecido a partir do processamento documen-
tal e atualizado diariamente.

Acesse o Catálogo on-line a partir do link: http://200.144.255.59/catalogo_
eletronico/consultaAcervosArquivo.asp.

Serviços oferecidos

• Atendimento presencial aos consulentes: de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 13h. O agendamento é feito pelo endereço: arquivoieb@usp.br;

• Visitas técnicas: são ofertadas visitas as áreas internas do Serviço de Ar-
quivos para profissionais da área. As visitas ocorrem às sextas-feiras e o 
agendamento dos grupos é feito pelo endereço: arquivoieb@usp.br;

• Empréstimos de itens do acervo: são realizados empréstimos de documen-
tos para exposições no Brasil e no exterior. As solicitações são realizadas 
pelo endereço: arquivoieb@usp.br;

• Reprodução de documentos: os documentos são reproduzidos digitalmen-
te, seguindo a Lei de Direitos Autorias, para livros e revistas publicados no 
Brasil e no exterior. São aproximadamente 7.000 documentos reproduzi-
dos a cada ano. As solicitações são feitas pelo endereço: arquivoieb@usp.
br;

• Aulas da graduação e pós-graduação: disciplinas da área das humanida-
des são ministradas por professores nas dependências do Serviço de Ar-
quivo, utilizando os documentos do acervo, como forma de aproximar os 
estudantes das fontes de pesquisa. Agendamento pelo endereço: arqui-
vieb.supervisao@usp.br;

• Formação de estudantes da graduação: por meio de projetos de pesquisa 
ou estágio, os estudantes realizam atividades na área dos Arquivos como 
forma de complementar a formação acadêmica. Também são recebidos 
intercambistas. Informações: arquivoieb@usp.br.

Coleção de Artes Visuais

A Coleção de Artes Visuais é composta por 9.000 itens distribuídos por tipo-
logias como obras de arte, imagens religiosas e populares, matrizes de xilo-
gravura, cartografia histórica, mobiliário, entre outros. A coleção tem origem 
própria produção artística dos próprios artistas ou colecionados por intelec-
tuais ou figuras do cenário brasileiro, nominados a seguir: Mário de Andrade, 
Anita Malfatti, Alex Flemming, Bernardino Ficarelli, Barão de Itararé, Carlos 
Alberto Passos, Camargo Guarnieri, Carla Milano, Caio Prado Jr., Ermelindo 
Nardin, Flávio Império, Gilmar de Carvalho, Graciliano Ramos, Heloisa Pires 
Ferreira, Isa Aderne, Mariana Quito, Marta Rossetti Batista, Maria Thereza de 
Arruda Camargo, Sérgio Moraes, entre outras de menor volume.

Uma parte da Coleção de Artes Visuais pode ser consultada a partir do link 
http://200.144.255.59/catalogo_eletronico/consultaAcervosCAV.asp.

Serviços oferecidos:

• Orientação geral ao público de forma presencial mediante agendamento;

• Orientação geral ao público por e-mail;

• Atendimento para consultas e pesquisas em bases de dados;

• Exposições temporárias;

• Empréstimos de itens do acervo;

• Reprodução de itens do acervo para publicações.

Além desses serviços usuais, a Coleção de Artes Visuais oferece oportunida-
des de estágios na área de museologia, realiza visitas técnicas ou de orien-
tação, mediante agendamento prévio, e participa de projetos conforme de-
mandas institucionais, ou eventualmente externas.

mailto:arquivoieb@usp.br
mailto:arquivoieb@usp.br
mailto:arquivoieb@usp.br
mailto:arquivoieb%40usp.br?subject=
mailto:arquivoieb%40usp.br?subject=
mailto:arquivieb.supervisao@usp.br
mailto:arquivieb.supervisao@usp.br
mailto:arquivoieb@usp.br
http://200.144.255.59/catalogo_eletronico/consultaAcervosCAV.asp
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13.5.2.17 Matemateca do Instituto de Matemática e Estatística

A Matemateca, oficialmente denominada Centro de Difusão e Ensino Matema-
teca, do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, é 
responsável por planejar, desenvolver e produzir material para divulgação e 
ensino da matemática.

Desde 2003, desenvolve-se um trabalho de planejamento e confecção de 
objetos interativos com apoio do IME, das Pró-Reitorias de Graduação e de 
Cultura e Extensão da USP e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq). Esses objetos compõem um acervo didático que 
abrange várias áreas da matemática, abordando, inclusi- ve, assuntos de 
pesquisas atuais. Parte do acervo está exposta nos corredores do IME.

Eventualmente são realizadas exposições temporárias. As visitas devem ser 
agendadas por e-mail.

Contato
Rua do Matão, 1010, Bloco A - Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-090 São Paulo -SP
Telefone: +55 11 3091-1884
Email: matemateca@ime.usp.br
Site: https://matemateca.ime.usp.br/

15.5.2.18 Museu da Educação e do Brinquedo da Faculdade 

de Educação

O Museu da Educação e do Brinquedo (MEB,) criado em 1999, possui um 
acervo único de interesse histórico relacionado ao tema dos brinquedos e 
brincadeiras, e tem o papel de oferecer oportunidades de aprendizagem e 
entretenimento a variados públicos, em especial às crianças, mas também 
professores e educadores por meio de seu acervo e ações educativas.

Todas as atividades oferecidas ao público são gratuitas e deverão ser agendadas.

Exposições

A exposição “Cenas Infantis” da artista plástica Sandra Guinle é composta 
por 70 esculturas e placas táteis que retratam lembranças das antigas tradi-
ções da infância das crianças, como amarelinha, pular corda, olhar as estre-
las, entre outras. Leia mais em https://www.sandraguinle.com/.

Exposições temporárias são montadas periodicamente e nelas são expostos 
alguns brinquedos que fazem parte do acervo tridimensional do MEB.

O MEB ainda não retornou ao atendimento presencial, após o fechamento 
em virtude da pandemia. A equipe está preparando nova exposição, para 
reabertura ainda em 2022.

Ações educativas 

Visitas monitoradas - O MEB oferece visitas monitoradas às exposições: 
“Cenas Infantis” e “Memórias”.

Oficinas - O MEB realiza oficinas de brinquedos e brincadeiras para grupos 
agendados.

Agendamento

A visitação tem duração máxima de 1h30 e ocorre de segunda-feira a quinta-
feira, das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

A exposição recebe no máximo 15 alunos por período.

As visitas monitoradas deverão ser agendadas pelo telefone

mailto:matemateca@ime.usp.br
https://matemateca.ime.usp.br/
https://www.sandraguinle.com/
http://www.sandraguinle.com.br/.%20%20
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  Contato

Avenida da Universidade, 308, sala 47 – Bloco B - Cidade Universitária – Butantã 
CEP: 05508-040 São Paulo – SP
Telefone: +55 11 3091-2352
E-mail: meb@usp.br
Facebook: https://www.facebook.com/mebfeusp
Instagram: https://www.instagram.com/meb_feusp
YouTube: mebfeusp
Home Page: www.meb.fe.usp.br

13.5.2.19 Museu da Fauna e Flora do Instituto de Ciências 

Matemáticas e de Computação”

O Museu da Fauna e Flora (MFF) do Instituto de Ciências Matemáticas e de 
Computação (ICMC) foi criado em 2013 com o interesse em registrar e difundir 
as espécies existentes  na região do Instituto, no Campus USP-São Carlos. Essa 
região contém uma grande parte da área arborizada do Campus, compondo 
um ambiente com espécies arbóreas de portes variados e um conjunto de 
pequenos animais e aves, e dentro deste grupo, muitas espécies de pássaros.

Conciliando ações da Superintendência de Gestão Ambiental da USP e da Comis-
são de Cultura e Extensão do ICMC,  o objetivo do Museu é  enfatizar a importância  
das áreas verdes e a preservação das espécies que aqui se encontram, em um 
espaço  no qual  a comunidade da USP e da cidade de São Carlos se encontram.

O projeto do Museu da Fauna e Flora foi idealizado com o objetivo de promo-
ver a difusão da fauna e flora do Instituto. Este museu a céu aberto contem-
pla a identificação das espécies em uma placa contendo o nome, suas carac-
terísticas, origem e história dentro da Unidade, e possibilidade de acesso a 
informações adicionais por meio de mídias digitais. Além disso, o Museu da 
Fauna e Flora do ICMC tem também uma versão virtual, por meio da qual in-
formações dessas espécies são catalogadas e disponibilizadas, inclusive seu 
histórico de manutenção, realizado pela  Brigada de Arboristas.

O Museu da Fauna e Flora tem também o objetivo de associar as áreas de 
pesquisa do ICMC às questões ambientais, sendo concebido  também como 
uma importante iniciativa e contribuição para os aspectos relacionados à 
gestão ambiental da USP. Esta proposta foi estruturada e documentada de

modo a permitir e facilitar a sua implementação em outras unidades da USP 
ou  mesmo em outros órgãos que queiram adotar  esta ideia.

Visite o Museu

Venha nos visitar e conhecer a bela fauna e flora aqui existente! Por ser um 
museu a céu aberto,  os visitantes, ao entrarem no ICMC, já estão no am-
biente do Museu da Fauna e Flora. Em todo o ICMC, para qualquer lado que 
se olhe, é possível observar aves e espécies de plantas nativas ou exóticas. 
Dessa forma, o Museu está sempre aberto.

Contato
Avenida Trabalhador São-carlense, 400 - Centro 
CEP: 13566-590 - São Carlos – SP
Telefone: +55 16 3373-6626
Email: mff@icmc.usp.br
Site: https://www.icmc.usp.br/cultura-e-extensao/museu-da-fauna-e-flora

13.5.2.20 Museu de Anatomia Humana “Prof. Alfonso Bovero”

 do Instituto de Ciências Biomédicas

Com a vinda do anatomista italiano Alfonso Bovero, contratado em 1914 como   
docente da então Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, o acervo do 
Museu de Anatomia Humana Prof. Alfonso Bovero ( MAH) foi gradativamente 
formado “a partir da metade de um esqueleto desarticulado, acrescido de 
uma pequena coleção de peças humanas para demonstração”. Durante todo 
o período em que trabalhou no Departamento de Anatomia (1914 a 1937), 
Bovero montou, juntamente com os discípulos da sua primeira geração (den-
tre eles, Renato Locchi, Odorico Machado de Sousa e Procópio Bielik), um rico 
acervo de peças anatômicas para fins didáticos, preparadas com esmero, 
não somente por método de dissecção, mas também por técnicas especia-
lizadas, como a diafanização, a injeção e a corrosão. Ampliado ao longo do 
tempo pelos trabalhos dos discípulos da segunda geração (como Cláudio An-
tonio Ferraz de Carvalho, Luiz Gustavo Wertheimer, Guarany Sampaio e João 
Baptista Parolari) e de vários colaboradores (destacando-se o eminente cirur-
gião Waldomiro de Paula), o acervo foi aberto à visitação pública em meados

mailto:meb@usp.br
http://www.facebook.com/mebfeusp
http://www.facebook.com/mebfeusp
http://www.instagram.com/meb_feusp
http://www.instagram.com/meb_feusp
https://www.youtube.com/@mebfeusp
http://www.meb.fe.usp.br
https://www.icmc.usp.br/cultura-e-extensao/museu-da-fauna-e-flora
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da década de 1960, nos próprios da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo, onde permaneceu até o ano de 1996. Transferido no início de 
1997 para Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira, o MAH foi inicial-
mente alocado no Bloco 3 e, em 1999, foi transferido para o Edifício Biomé-
dicas III da Cidade Universitária, onde permanece até hoje. Completamente 
reformulado em 2015, além das peças anatômicas dos diversos sistemas do 
corpo humano, o MAH conta também com sala de apoio didático para alu-
nos de escolas de ensino fundamental e médio, e também com uma coleção 
de crânios identificados, utilizados em pesquisas relacionadas a diferentes 
áreas como a antropologia, e a odontologia e medicina legais.

Visitas avulsas: de terça-feira a sexta-feira das 13h às 16h;

Visitas em grupo ou escolar: de terça-feira a sexta-feira das 9h às 12h

Mediante agendamento prévio e atendimento das orientações constantes no 
site do Museu.

Idade mínima para acesso: 12 anos. 

Contato
Av. Prof. Lineu Prestes, 2415 – Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-000  - São Paulo – SP
Telefone: +55 11 3091-7360
Email: mah@icb.usp.br
Site: https://museu.icb.usp.br

Instagram: @mah.usp 
Facebook: @mah.icb.usp
YouTube: Museu de Anatomia Humana Prof. Alfonso Bovero

13.5.2.21 Museu de Anatomia Veterinária Prof. Dr. Plínio Pinto e

Silva Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Univer-

sidade de São Paulo

O Museu de Anatomia Veterinária Prof Dr Plínio Pinto e Silva (MAV) foi oficial-
mente criado em 1984 como órgão de integração da Faculdade de Medici-
na Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. O MAV tem como 
missão o desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão de 
serviços à comunidade, nas áreas relacionadas da Medicina Veterinária, com 
ênfase na anatomia animal.

Características

O acervo do Museu de Anatomia Veterinária conta com cerca de mil exem-
plares. Formado ao longo dos anos, resultado de trabalhos de pesquisa, en-
sino, doações e permutas, ele é composto por esqueletos, animais taxider-
mizados, órgãos e estruturas anatômicas de diversos animais vertebrados. A 
grande maioria dos exemplares é de mamíferos, havendo, entre estes, repre-
sentantes aquáticos, voadores, masurpiais, carnívoros, roedores, eqüídeos, 
bovídeos, suídeos e primatas, incluindo a espécie humana. Além disso, há 
modelos didáticos para ensino de anatomia. 

Exposição

A exposição de longa duração do MAV foi inaugurada em 2010, apresenta o 
seu rico e diversificado acervo em um circuito expositivo de visita organizado 
em módulos temáticos, sob o título Dimensões do corpo: da anatomia 
à microscopia. O seu formato e conteúdo informativo são constantemente 
atualizados. Legendas explicativas, painéis informativos e modelos didáticos, 
associados a um conjunto diversificado de recursos expositivos, compõem a 
linguagem de apoio da exposição.

A exposição esteve aberta à visitas até o fim de março de terça à sexta-feira, das 
9 às 17h e aos sábados, das 9 às 14h. Essa mostra é recomendada para todas as 
faixas etárias, podendo ser visitada individualmente ou em grupos organizados. 
O agendamento da visita é necessário somente para os grupos de organizados.

mailto:mah@icb.usp.br
https://museu.icb.usp.br
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O Museu Possui um Programa Educativo desenvolve atividades especialmen-
te voltadas aos grupos escolares, em forma de monitorias pelo circuito expo-
sitivo. Em 2019 o MAV recebeu 13.552 visitantes, um aumento de cerca de 
5% em relação a 2018. Em média, 75% dos visitantes é composta por grupos 
escolares e 25% por público espontâneo, o que corresponde a uma média de 
250 escolas por ano. 

Contato
Telefone: 11 30911309 (secretaria do Museu)
WhatsApp: 1199655 3646
E-mail: maumal@usp.br
Site: http://mav.fmvz.usp.br/

13.5.2.22 Museu de Computação “Prof. Odelar Leite Linhares”

do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

O Museu de Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Compu-
tação teve sua origem como um Museu de Instrumentos de Cálculo Numéri-
co, idealizado e iniciado pelo Prof. Odelar Leite Linhares, então professor do 
Departamento de Ciências de Computação e Estatística. Segundo ele “a ideia 
de se criar o Museu de Instrumentos de Cálculo Numérico  partiu da consta-
tação de que, com o advento das minicalculadoras eletrônicas digitais lança-
das pela HP em 1972 (e, mais tarde, dos microprocessadores pessoais), os 
instrumentos de Cálculo Numérico então em voga, como réguas de cálculo, 
máquinas de calcular mecânicas ou eletromecânicas, tabelas de funções ma-
temáticas, principalmente as de funções trigonométricas, ábacos de todas as 
espécies etc., se tornariam, em breve, obsoletos.”

Em vista do  sucesso dos novos instrumentos de cálculo e do consequente 
desuso dos antigos, ocorreu-nos reunir, em uma pequena sala, o que destes 
instrumentos ainda possuíamos, para que sua lembrança de todo não desva-
necesse. Tal acervo muito se ampliou em consequência de campanha que se 
fez, solicitando àqueles  possuidores de tais instrumentos que nos  doassem, 
para que pudéssemos concretizar a criação de um museu de Instrumentos 
do Cálculo Numérico, como desejávamos. Fomos plenamente atendidos e o 
museu, em consequência, se tornou realidade.”

A previsão do Prof Odelar se concretizou. As minicalculadoras digitais (e, pos-
teriormente, os minicomputadores pessoais) difundiram-se rapidamente, tor-
nando-se de uso obrigatório e generalizado em praticamente todos os ramos 
da atividade humana, substituindo completamente os dispositivos antes uti-
lizados para a realização de cálculos. O acervo continuou a receber doações 
esporádicas, não só de instrumentos de cálculo, mas também de computado-
res e outros dispositivos computacionais que se tornavam obsoletos.

Na década de 2000,  o Museu de Instrumentos de Cálculo Numérico se transfor-
mou em Museu de Computação, dando-lhe, em homenagem,  o nome de seu 
criador,  ,  herdando  o acervo e a filosofia do Museu de Instrumentos de Cálculo 
Numérico. A partir de janeiro de 2005, o Museu de Computação ganhou um es-
paço próprio e exclusivo para melhor expor suas peças ao público visitante. 

O Museu está aberto ao público de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h.

Contato
Avenida Trabalhador São-Carlense, nº 400 - Centro 
CEP: 13566-590 - São Carlos – SP
Telefone: +55 16 3373-9146
Email: museu@icmc.usp.br
Site: http://mc.icmc.usp.br

Facebook: https://www.facebook.com/museucomputacao
Youtube: https://www.youtube.com/@museudecomputacaoprof.odel5599

mailto:maumal%40usp.br?subject=
http://mav.fmvz.usp.br/
http://museu@icmc.usp.br
http://mc.icmc.usp.br
https://www.facebook.com/museucomputacao
https://www.youtube.com/@museudecomputacaoprof.odel5599
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13.2.5.23 Museu de Geociências do Instituto de Geociências

O Museu de Geociências do Instituto de Geociências da Universidade de São 
Paulo desenvolveu-se a partir do antigo Museu de Mineralogia do Departa-
mento de Mineralogia e Petrologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-
tras (FFCL), da então recém-criada Universidade de São Paulo, em 1935, por 
iniciativa do Prof. Dr. Ettore Onorato, que doou sua própria coleção em prol 
das aulas práticas para o curso.

O núcleo original do Museu foi baseado na coleção do Prof. Onorato e na aqui-
sição, pelo governo do Estado de São Paulo, da coleção particular do enge-
nheiro Araújo Ferraz, em 1935, e do bancário Luiz Paixão, em 1954. A partir 
daí o acervo do Museu cresceu a partir das coletas de campo realizadas pelos 
alunos do curso. Em 1984 recebeu a doação da coleção de Carlos Ludovico 
Schnyder. Atualmente, o acervo vem sendo ampliado, principalmente, por 
doações feitas pela comunidade geológica e colecionadores particulares.

O acervo conta com aproximadamente 15 mil amostras, das quais 2 mil em 
estão em exposição de longa duração, e o restante está armazenado na re-
serva técnica. A maior parte do acervo é de procedência nacional, de várias 
regiões brasileiras, porém há amostras de várias partes do mundo. 

Merece destaque a coleção de meteoritos, dentre os quais se encontra o ter-
ceiro maior meteorito brasileiro, o Itapuranga.

Serviços 

Visitas mediadas 

Todas as visitas em grupos são acompanhadas por mediadores e devem ser 
agendadas com antecedência. A partir de 10 visitantes é necessário o agen-
damento prévio da visita. O  limite máximo de visitantes por horário é de 80 
pessoas. As visitas são mediadas por alunos de diversos cursos das vertentes 
das Geociências, como Geofisica, Geologia, Geografia e Licenciatura em Geo-
ciências e  Educação Ambiental.

As visitas ocorrem em quatro horários com duração média de 1h30min, sen-
do mediada por um ou mais alunos de graduação, a depender da quantidade 
de visitantes.

Horários de visitas: de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, das 11h às 13h, 
das 14h às 16h e das 16h às 18h.

O Museu sugere uma doação no valor de R$2,00 por aluno para instituições 
públicas e R$6,00 por aluno para instituições particulares.

Empréstimo de materiais didáticos

O Museu empresta kits didáticos com temas diversos relacionados às Geo-
ciências. Esse serviço necessita de agendamento. A relação dos kits disponí-
veis estão no site do Museu (menu educativo - empréstimo de materiais didá-
ticos) https://museu.igc.usp.br/educativo/emprestimo-de-material-didatico/

Identificação visual de amostras

O Museu realiza gratuitamente a identificação de amostras geológicas em 
estado bruto sem emissão de laudo. O objetivo deste serviço é esclarecer as 
dúvidas da comunidade, não sendo realizada nenhuma forma de avaliação 
financeira da peça. O serviço é realizado somente mediante agendamento 
prévio, por telefone.

O Museu de Geociências funciona de Segunda a Sexta, das 9h às 12h e das 
14h às 18h.

Contato
Rua do Lago, 562 – Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-080 – São Paulo – SP
Telefone: +55 11 3091-4670
Email: mugeo@usp.br
Site: https://museu.igc.usp.br/

Facebook: https://www.facebook.com/museudegeocienciasusp
Instagram: https://www.instagram.com/museudegeocienciasusp

https://museu.igc.usp.br/educativo/emprestimo-de-material-didatico/
mailto:mugeo@usp.br
mailto:eo@usp.br
https://www.museu.igc.usp.br
http://www.facebook.com/museudegeocienciasusp
http://www.facebook.com/museudegeocienciasusp
http://www.instagram.com/museudegeocienciasusp
http://www.instagram.com/museudegeocienciasusp
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13.5.2.24 Museu da Faculdade de Direito

O Museu da Faculdade de Direito, conjuntamente com a Biblioteca e o Ar-
quivo, dedica-se a preservar, investigar e colocar à disposição do público, 
por diferentes formas, o patrimônio de bens documentais e culturais da 
Faculdade de Direito.

Tendo como eixo a História da Faculdade de Direito, em diferentes perspecti-
vas, desenvolve trabalhos de pesquisa sobre a instituição e seus acervos cul-
turais, realiza exposições e publicações, zela pela preservação dos acervos 
institucionais e articula-se a atividades voltadas aos alunos. Destacam-se, 
no acervo, os retratos de professores, realizados em pinturas e esculturas, 
desde o século XIX. A estes se somam elementos agregados à arquitetura 
como os vitrais da Escadaria, o túmulo de Julio Frank e as dezenas de placas 
com inscrições colocadas no recinto da Faculdade, ao longo do tempo, para 
marcar momentos e homenagens especiais, entre outros.

As visitas devem ser agendadas e ocorrem de segunda à sexta-feira, das 9h 
às 17h.

Contato
Largo de São Francisco, 95 – Centro  
CEP: 01005-010 São Paulo - SP
Tel.: +55 11 3111-4000
Site: https://direito.usp.br/museu-e-arquivos-exposicoes 

13.5.2.25 Museu da Anatomia Humana da Faculdade de 

Odontologia de Bauru

Por meio de peças anatômicas naturais preparadas previamente e peças ar-
tificiais, presta informações aos visitantes, principalmente nas visitas moni-
toradas de alunos do ensino médio, sobre a história da Anatomia Humana e 
as técnicas de preparação de peças humanas e também de outros animais. 
Além disso, pela presença no local da mesa digital de dissecação Anatoma-
ge, existe a demonstração de simulação de dissecação em cadáveres. 

Público-alvo: comunidade universitária e público externo (visitas monitora-
das durante eventos promovidos pela Universidade).

Contato
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 
CEP: 17012-901 Bauru - SP

13.5.2.26  Museu e Centro de Ciências, Educação e Artes 

da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”

O Museu e Centro de Ciências, Educação e Artes, desde 1984, colabora com 
pesquisadores, documenta e registra a memória da Escola Superior de Agri-
cultura “Luiz de Queiroz” e de seu idealizador Luiz Vicente de Souza Queiroz. 
Espaço de reflexão, divulgação científica, cultural e social, possui um acervo 
de 1,5 mil objetos formados por obras de arte, material fotográfico e audio-
visual, documentos em papel e peças relacionadas às ciências agrárias. Sua 
exposição permanente traz informações sobre a história do café e a vida e a 
obra de Luiz de Queiroz.

O Museu funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Contato
Avenida Pádua Dias, 11
CEP: 13418-260 Piracicaba - SP
Tels.: +55 19 3429-4305
E-mail: museulq@usp.br
Site: https://www.esalq.usp.br/svcex/museu

https://direito.usp.br/museu-e-arquivos-exposicoes
about:blank
https://www.esalq.usp.br/svcex/museu
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13.5.2.27 Coleção Zoológica da Escola Superior de Agricultura

“Luiz de Queiroz”

A Coleção Zoológica da ESALQ promove visitas monitoradas e aulas a partir 
do material disponível no acervo.

Público-alvo: estudantes do ensino fundamental e médio, cidadãos em geral

Contato
Departamento de Fitopatologia e Nematologia - Setor de Zoologia 
Horário: de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h
Tel.: +55 19 3429-4133 - Ramal 32 
E-mail: 1inomoto@usp.br

13.5.2.28 Museu Histórico da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto   

O Museu Histórico da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, criado em 
1996, é responsável pela preservação de documentos que pertencem à uni-
dade desde sua fundação, em 1952. A tipologia desse acervo é diversa, com-
posta de material audiovisual e fotográfico, documentos em papel e equi-
pamentos de uso hospitalar. Promove diversas atividades culturais, como 
palestras, exposições e cursos, algumas desenvolvidas em parceria com o 
Museu de Arte de Ribeirão Preto.

O Museu funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Contato
Avenida Nove de Julho, 980 - Jardim Sumaré 
CEP: 14025-000 Ribeirão Preto – SP
E -mail: museu@fmrp.usp.br

13.5.2.29 Museu Histórico Prof. Dr. Cássio Xavier de Mendonça

Júnior Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia

Inaugurado em 2004, o Museu Histórico Prof. Dr. Cássio Xavier de Men-
donça Júnior foi reformulado e reinaugurado em setembro de 2019 em um novo 
espaço, como parte das comemorações do centenário da Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. O MH tem como missão a 
preservação da memória histórica institucional por meio da coleta, preservação, 
pesquisa e extroversão de objetos e documentos referentes a pesquisa, ensino 
e extensão desenvolvidos no campo da Medicina Veterinária.

Características

O Museu Histórico conta com cerca de quinhentos objetos, incluindo fotogra-
fias e documentos. O acervo foi tratado, higienizado e restaurado durante 
o processo de requalificação do Museu. Recuperado e reunido ao longo dos 
anos, esse acervo é de grande importância para a compreensão dos proces-
sos históricos que envolvem a FMVZ-USP, assim como a própria história da 
Medicina Veterinária no Brasil. Um dos objetivos desse Museu é de criar um 
campo da pesquisa histórica da Medicina Veterinária e promover encontros e 
publicações sobre esse tema.

Exposição

A exposição do Museu Histórico Prof. Dr. Cássio Xavier de Mendon-
ça Júnior foi inaugurada em 2019, juntamente com suas novas instalações. 
Essa exposição apresenta o rico e diversificado acervo do MH em um circuito 
expositivo de visita organizado com base em uma linha do tempo, que tem 
seu início em 1761, com a fundação da primeira Escola de Medicina Veteri-
nária no mundo, em Lyon, França, por Claude Bougerlat e o seu término em 
2019, com a inauguração do Museu. O seu formato museal (expografia) e o 
seu conteúdo informativo são constantemente atualizados. Legendas expli-
cativas, painéis informativos e modelos didáticos, associados a um conjunto 
diversificado de recursos expositivos, compõem a linguagem expositiva.

A exposição esteve aberta aos visitantes até o fim de março de 2020 de 
segunda à sexta-feira, das 9 às 17h, antes de ser suspensa em função da 

http://1inomoto@usp.br
http://museu@fmrp.usp.br
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Covid-19. Essa mostra é recomendada para todas as faixas etárias, poden-
do ser visitada individualmente ou em pequenos grupos organizados, sem 
a necessidade de agendamento prévio.

Desde a sua inauguração até o início do isolamento social, durante os seus 
seis primeiros meses de funcionamento, o MH recebeu aproximadamente 
1.500 visitantes, interessados em ampliar o conhecimento da história institu-
cional e também da Medicina Veterinária.

Contato
Telefone: 11 2648 8264
E-mail: maumal@usp.br
Site: www.mh.fmvz.usp.br (em implantação)

13.5.2.30 Museu Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz da Faculdade 

de Medicina

O Museu Histórico da FMUSP foi criado em 1977, pelo Prof. Carlos da Silva 
Lacaz, a partir de um projeto museológico que foi capaz de reunir um vasto 
acervo documental, iconográfico e tridimensional. Embora em sua origem 
o acervo do Museu fosse pautado pela construção de uma “história oficial” 
médica e institucional, rapidamente se tornou uma referência para os es-
tudos sobre a história da medicina brasileira. A partir de 2002 as bases 
administrativas do Museu foram submetidas a uma ampla reformulação de 
modo que a instituição passou a ser subordinada à Comissão de Cultura e 
Extensão (CCEx) da FMUSP. Tal processo possibilitou novas formas de orga-
nização do acervo que viabilizassem estudos e pesquisas de cultura mate-
rial e documental, no sentido de aproximá-lo mais da comunidade científica 
e expressar melhor suas inúmeras potencialidades como gerador de conhe-
cimento histórico. Deste modo, o processo de revisão conceitual do Museu 
voltou-se para a sua interação com o público, quer seja ele de pesquisa, 
ensino ou de visitação.

Apresentando exposições temáticas e temporárias, o Museu Histórico rece-
be anualmente milhares de visitantes espontâneos e grupos formados por 
alunos de Ensino Fundamental, Ensino Médio, cursos técnicos, universitários, 
vestibulandos, além de alunos de cursos de graduação e pós-graduação que

percorrem os seus núcleos temáticos, podendo optar por explorar as peças 
com ou sem o auxílio de um educador. Os roteiros educativos são organiza

dos a partir do interesse do público acolhido, de modo que possam ser con-
templados, com maior ou menor profundidade, os seguintes tópicos: História 
das práticas médicas e de saúde; Arte e Medicina; Corpo e corporeidade; 
História social das doenças; História da Faculdade de Medicina e do Hospital 
das Clínicas; História do ensino e das práticas da Dermatologia em São Paulo; 
Identidade, reconhecimento e pertencimento histórico; Preservação e restau-
ro do patrimônio histórico da FMUSP; Ceroplastia e a ilustração científica.

A cada nova exposição desde a sua reformulação e reinauguração, o Museu 
Histórico da FMUSP tem procurado ampliar os recursos de acessibilidade. 
Nesse sentido, a atual exposição em cartaz, “A pele enferma: Augusto Este-
ves e seu museu de cera”, conta com piso tátil, audiodescrição, peças táteis, 
textos em braile, vídeo com audiodescrição e legendas, painéis com letras 
em fonte ampliada e espaço de circulação padronizado de acordo com as 
normas internacionais para que os cadeirantes possam se locomover confor-
tavelmente pelo Museu. Os recursos de acessibilidade foram implementados 
a partir de uma parceria entre a instituição e a Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Tal parceria resultou na pre-
miação do Museu Histórico da FMUSP como uma das referências na cidade de 
São Paulo pelo Guia de Acessibilidade Cultural.

Visitas guiadas a grupos acima de 10 pessoas mediante agendamento.

Contato
Av Dr. Arnaldo, 455 - 4º andar - Cerqueira César CEP: 05405-000 São Paulo – SP
Horário de atendimento: das 8h às 17h
Telefone: +55 11 3061 7249
Email: museu.historico@fm.usp.br
Site: www.fm.usp.br/museu

mailto:maumal@usp.br
http://www.mh.fmvz.usp.br
mailto:museu.historico@fm.usp.br
http://www.fm.usp.br/
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13.5.2.31 Museu Oceanográfico do Instituto Oceanográfico

Criado em 1988, tem como objetivo difundir a ciência Oceanografia e as pes-
quisas desenvolvidas pelo Instituto na Universidade, bem como a relação da 
sociedade com a água em todo o universo da ciência, cultura e tecnologia.

Para tanto o Museu desenvolve diversas atividades gratuitas:

- Visitas monitoradas (estudantes de ensino infantil, fundamental, médio 
e superior, além de grupos especiais) ao seu acervo composto de diversos 
recursos didáticos como painéis, infográficos, equipamentos oceanográficos, 
aquários, organismos marinhos e um equipamento de projeção patenteado 
pela NOAA (EUA) com imagens e vídeos de satélite obtidos pela NASA (EUA) 
voltados a interpretação de fenômenos oceanográficos, meteorológicos, as-
tronômicos, etc. Este equipamento, chamado “Science on a Sphere”, foi o 
primeiro a ser adquirido e instalado no hemisfério sul do nosso planeta.

- Empréstimo de matérias biológicos: Mais de 1000 espécimes de orga-
nismos marinhos conservados em álcool ou taxidermizados (“empalhados”), 
com fichas técnicas descritivas, estão à disposição para que alunos, profes-
sores e técnicos de diversas instituições de ensino pública ou privada possam 
utilizá-los em aulas práticas, trabalhos, exposições e feiras de ciência.

- Exposições Itinerantes: O Museu possui, a disposição para a sociedade, 
diversos materiais para exposições itinerantes como fotos, banners e instru-
mentos oceanográficos para empréstimo também.

- Excursão Ecológica: Atividades práticas de campo (estação oceanográfi-
ca, estudo de manguezal e práticas de laboratório), voltadas a alunos do Cur-
so (gratuito) de Difusão “Noções sobre Oceanografia” do IOUSP. Esta é uma 
atividade optativa do Curso e a única que gera um custo ao aluno por conta 
de toda a logística da viagem.

Outras atividades de Extensão de Serviços à Comunidade

Além disso, o Instituto Oceanográfico realiza vários Curso de Extensão Univer-
sitária, Ações educativas junto às escolas de São Paulo, Cananéia e Ubatuba 
nas Bases do IOUSP, palestras, atendimento de calibração de equipamentos 
oceanográficos e muitas assessorias aos órgãos públicos no setor ambiental 
que auxilia os gestores públicos em suas tomadas de decisões

* atualmente encontra-se em REESTRUTURAÇÃO.

Contato 
Praça do Oceanográfico, 191 - Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-120 São Paulo - SP 
Tel.: +55 113091-7149 +55 11 3091-6587 
Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h 
E-mail: museu.io@usp.br 
Site: https://www.io.usp.br/index.php/infraestrutura/museu-oceanografico/
apresentacao.html 

Facebook: www.facebook.com/museuoceanograficoiousp 
Instagram: www.instagram.com/museu.iousp

13.5.2.32 Parque CienTec

O Parque CienTec está localizado no interior do Parque Estadual das Fontes 
do Ipiranga, com 141 hectares, sendo 121 de reserva da mata Atlântica.

A sua missão é atuar na difusão da ciência e da tecnologia, colaborando para 
promover o desenvolvimento do país, instruindo e despertando vocações. O 
conteúdo das exposições e eventos busca mostrar aos visitantes de todas 
as idades como a ciência e a tecnologia estão presentes no cotidiano das 
pessoas e como contribuem para o progresso. A educação ambiental é outro 
foco das atividades.

Dessa forma, o Parque é um grande museu de ciências interativo centrado 
em temas variados e abordagens multidisciplinares. Existem, em seu espaço, 
dez edifícios históricos, datados das décadas de 1930 e 1940, além de outras 
edificações de datas posteriores, adaptadas para funções museológicas.

Ao ar livre, estão dispostas atrações como a Alameda do Sistema Solar; o 
giroscópio humano; a bicicleta voadora; cone; conchas acústicas; balança so-
litária; alavanca; energias alternativas; bola de granito; além de variadas tri-
lhas ecológicas, com temas focados no Lago e Fontes do Parque, nas abelhas 
nativas e nas Mudanças Climáticas Globais. Também são realizadas observa-
ções do céu. Em espaços internos, são apresentadas exposições interativas 
sobre física, geofísica, matemática e música, solos, dentre outras. O Parque 
conta ainda com o Laboratório de microscopia e o Planetário.

A visitação é feita por grupos escolares, pesquisadores e visitantes espontâ-
neos como famílias e turistas.

http://museu.io@usp.br
https://www.io.usp.br/index.php/infraestrutura/museu-oceanografico/apresentacao.html 
https://www.io.usp.br/index.php/infraestrutura/museu-oceanografico/apresentacao.html 
http://www.facebook.com/museuoceanograficoiousp
http://www.instagram.com/museu.iousp
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Contato 
Av. Miguel Stéfano, 4200 
CEP: 04301-904 São Paulo - SP 
Tel.: +55 11 5077-6312 
E-mail: parquecientec@usp.br 
Site: http://parquecientec.usp.br 

13.5.2.33 Centro de Memória da Escola de Enfermagem 

de Ribeirão Preto

O Centro de Memória da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Univer-
sidade de São Paulo (CEMEERP) foi criado através da Portaria D/EERP-18/89, 
e inaugurado em 09 de maio do mesmo ano, com o objetivo de preservar 
ativamente a história da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP), 
por meio de arquivo documental, textual, iconográfico e de história oral, bem 
como promover a pesquisa sobre a história desta Escola e da Enfermagem no 
Brasil. Seus objetivos específicos são:

Preservar a memória e a história da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto;

Constituir e preservar acervo documental, textual, iconográfico, de his-
tória oral, arquivo de som e imagem, mobiliários, e objetos da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto, cuidando de seu tratamento, organização 
e conservação;

Constituir espaço de reflexão e produção de conhecimento no campo da his-
tória da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto;

Desenvolver atividades relativas à produção, preservação, divulgação e dis-
cussão da memória científica Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto;

Promover e integrar estudos e pesquisas da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto;

Fomentar a pesquisa científica na área de História da Enfermagem através de 
treinamentos e atividades de extensão.

Atualmente, o CEMEERP oferece:

treinamentos e oficinas sobre conservação preventiva do acervo;

estágios curriculares obrigatórios a estudantes dos cursos de Ciência da In-
formação e Documentação e de História;

monitoria voluntária.

O CEMEERP promove, a cada dois anos, no mês de agosto, a Semana Profa. 
Glete de Alcântara, com agenda acadêmica e exposição de trabalhos.

Agendamento de visitas por e-mail ou telefone.

Contato 
Avenida bandeirantes 3900, Sala 77, bloco didático, térreo - Monte Alegre, 
Campus Universitário USP
CEP:14040-902 
Ribeirão Preto - SP 
E-mail: cemeerp@eerp.usp.br 
Tel.: +55 16 3602-4763
Responsável: Adriana Brógio
Site: http://www2.eerp.usp.br/cemeerp

13.5.2.34 Centro de Memória da Educação da Faculdade 

de Educação

O Centro de Memória da Educação da Faculdade de Educação da Univer-
sidade de São Paulo (CME-FEUSP) foi instituído em junho de 1992 após a 
Congregação da instituição aprovar proposta encaminhada por professo-
res interessados em institucionalizar instâncias interdepartamentais favo-
ráveis à produção em equipe da pesquisa em história e historiografia da 
educação, área de crescente interesse no campo educacional. A Proposta 
caracterizou o CME como “atividade meio para suporte das atividades fins 
da FEUSP”, e o Regimento Interno elaborado por suas fundadoras atribuiu-
lhe as seguintes finalidades:

1. Atuar como Centro de Documentação, constituir e organizar acervos do-
cumentais já existentes na FEUSP ou provenientes de outras instituições, 
do tipo bibliotecas especiais, arquivos, fundos e coleções, além de acervos 
museológicos e; como Centro de Referências, acumular banco de dados, com 
informações provenientes de trabalhos de pesquisa realizados por seus pes-
quisadores, disponibilizados para consulta local ou remota.

2. Promover atividades de pesquisa, ensino, cultura e extensão universitária, 
a partir de projetos articulados em torno dos seguintes eixos temáticos: His-

http://parquecientec@usp.br
https://www.parquecientec.usp.br/
http://www2.eerp.usp.br/cemeerp
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tória da instituição escolar; História das práticas escolares; História do livro e 
da imprensa pedagógica e da leitura; História das relações escola e trabalho; 
História dos saberes pedagógicos; Agentes Educacionais: processo histórico 
de sua constituição.

São aproximadamente 37.610 documentos administrativos e pedagógicos e 
4.800 fotos em processo de higienização, acondicionamento, catalogação e 
disponibilização para estudos e pesquisas, além de 167 peças museológicas.

Acervo museológico

O Acervo Museológico do CME-FEUSP está em exposição permanente. É com-
posto por mobiliários e objetos educativos tais como, carteiras escolares de 
pés de ferro fundido, cadernos, canetas, penas, tinteiros, coleções de lápis, 
quadro negro de cavalete, tábuas de ardósia, peças de laboratórios de ciên-
cia (microscópios, tubos de ensaio), etc. da Escola Moderna n.1 (1912-1919) 
e das Escolas João Penteado (1920-1961), bem como equipamentos utiliza-
dos pelo Setor de Recursos Audiovisuais do CRPE-SP, nos anos 60.

Acervo documental 

O Acervo Documental provém das doações feitas por professores e profes-
soras, pesquisadores e pesquisadoras da graduação e pós-graduação da 
FEUSP, ou fruto de parcerias entre o CME e instituições de ensino no Brasil e 
no exterior.

Serviços prestados

Visitas e visitas monitoradas para escolas e grupos interessados em conhecer;

Atendimento a pesquisadores para o desenvolvimento de estudos e pesquisas;

Atividades de cultura e extensão universitária para popularização das ativi-
dades do CME para a comunidade interna e externa.

Contato
Avenida da Universidade, 308 - Salas 40 e 45 do bloco B. – Cidade Universitária 
– Butantã
CEP: 05508-040 São Paulo - SP
Horário: 10:30 às 19:30
Telefone: +55 11 3091-3194
+55 11 3091-2357
E-mail: cmeusp@usp.br

13.6 Educação Física e Esportes

13.6.1 Escola de Educação Física e Esporte

Os Cursos Comunitários da Escola de Educação Física e Esporte da USP 
(EEFE-USP), em São Paulo, são programas regulares e supervisionados de 
atividades físicas para diversas populações, visando tanto a aprendizagem 
motora como a manutenção da saúde e qualidade de vida dos participan-
tes. Outro objetivo dos cursos é proporcionar aos alunos de graduação a 
prática dentro de sua formação acadêmica, além de servir de base às pes-
quisas científicas desenvolvidas nos laboratórios. Muito além disso, esses 
programas representam uma aproximação entre a comunidade em geral e 
a Universidade de São Paulo.

Inscrições online

As inscrições para vagas são disponibilizadas semestralmente (normal-
mente, na primeira semana dos meses de janeiro e junho) através do site 
www.eefe.usp.br

Todos os cursos são oferecidos na Escola de Educação Física e Esporte da 
USP.

mailto:cmeusp@usp.br
http://www.eefe.usp.br
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• Aprendizado:

Público-alvo: de 05 a 09 anos

Horários: terça e quinta-feira, 09h30 e 14h10

                  segunda e quarta-feira, 08h40 e 09h45

• Aperfeiçoamento: 

Público-alvo: de 10 a 12 anos (que saibam nadar crawl e costas)

Horários: terça e quinta-feira, 8h15 e 15h15

               quarta-feira, 14h00 (opcional)

2) Condicionamento físico

Programa: trabalha todas as capacidades físicas de forma equilibrada, ensi-
nando aos alunos a forma correta de aprimorá-las e estimulando a adoção de 
hábitos saudáveis.

Público-alvo: de 18 a 64 anos

Horários: segunda e quarta-feira, 17h45 e 19h00

3) Condicionamento físico e Hidroginástica

Programa: trabalha todas as capacidades físicas de forma equilibrada, ensi-
nando aos alunos a forma correta de aprimorá-las e estimulando a adoção de 
hábitos saudáveis.

Público-alvo:  de 18 a 64 anos

Horários: segunda e quarta-feira, 7h30 e 14h00

4) Curso de atendimento à parada cardíaca

Programa: visa preparar profissionais de saúde e pessoas leigas para agir em 
situações de emergência relacionadas à parada cardiorrespiratória e engas-
go, ensinando os passos fundamentais do atendimento do Suporte Básico de 
Vida (SBV). O aluno aprenderá a reconhecer essas emergências e agir de for-
ma adequada, realizando com qualidade as manobras de Ressuscitação Car-

diopulmonar (RCP) e o uso do Desfibrilador Externo Automático (DEA). Para 
isso, o curso terá um conteúdo teórico (2h, realizado em ambiente virtual), 
complementado pela execução prática das manobras (2h - presencial) em 
manequins próprios para esse treinamento. O curso segue as mais recentes 
diretrizes da American Heart Association e, ao final será entregue certificado. 

Público-alvo: A partir de 18 anos

Horário: 02h de aula teórica online e 02h de aula prática presencial às quin-
tas-feiras, 13h15 

5) Pró-sênior global: programa integrado de equilíbrio corporal, for-
ça e cognição

Programa: atividades físicas com o objetivo de desenvolver o equilíbrio cor-
poral (com prevenção de quedas), força muscular global, e as funções cogni-
tivas memória e atenção.

Público-alvo: Adultos de 60 a 80 anos

Horários: terça e quinta-feira, 10h00 e 16h00

               quarta e sexta-feira, 10h00 e 16h00 

6) Educação Física para idosos

Programa: busca o aprimoramento e manutenção das capacidades físicas, 
motoras e funcionais de idosos.

Público-alvo: a partir de 60 anos, fisicamente independentes

Horários: segunda e quarta-feira, 08h30 e 10h00

               terça e quinta-feira, 8h30; 10h00; 17h45; 19h00 e 20h15 

7) Gymnusp – Ginástica para Todos

Programa: busca desenvolver as habilidades fundamentais das modalidades 
ginásticas (artística, rítmica, trampolim, acrobática, aeróbica), com a elabo-
ração de coreografias em que ginástica e dança estejam acopladas.
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Público-alvo: a partir de 18 anos

Horário: quarta-feira, 11h30

8) Gymnusp - Escola de Ginástica

Programa: busca desenvolver as habilidades fundamentais da ginástica (sal-
tar, rotacionar, suspender, apoiar, equilibrar e balançar) nos e com diferentes 
aparelhos das ginásticas esportivas (artística, rítmica, de trampolim, acrobá-
tica, ginástica para todos, aeróbica).

Público-alvo: de 06 a 12 anos

Horário: terça-feira, 15h30

9) Hidroginástica

Programa: objetiva melhorar o sistema respiratório, circulatório e cardíaco, 
fortalecer a musculatura, aliviar tensões e estresses e manter a forma física.

Público-alvo: de 18 a 64 anos

Horários: terça e quinta-feira, 06h20 e 7h10

10) Kung Fu: arte para a vida

Programa: no seu sentido amplo, o Kung Fu está relacionado com a expres-
são de condutas, competências e excelências, decorrentes de um esforço 
qualificado e persistente, ou seja, a manifestação do Kung Fu pode estar nas 
mais diversas dimensões humanas. Como um sistema chinês de educação 
corporal para o desenvolvimento humano, a arte marcial Kung Fu nos provê 
diferentes experiências e cenários para exploração de potenciais virtudes re-
lacionadas ao saber sentir, pensar e agir, isto é, para a arte de viver.

Público-alvo: A partir de 18 anos

Horários: segunda-feira, 18h00

11) Natação para adultos

Programa: visa à aprendizagem e aperfeiçoamento de natação, com caráter 
essencialmente pré-desportivo e busca de possíveis valores para o seu de-
senvolvimento dentro da modalidade.

Público-alvo: de 30 a 59 anos

Horário: segunda e quarta-feira, 19h45 

12) Natação para crianças

Programa: visa à aprendizagem e aperfeiçoamento de natação com caráter 
essencialmente pré-desportivo e busca de possíveis valores para o desenvol-
vimento na modalidade.

• Aprendizado:

Público-alvo: crianças de 9 a 12 anos

             Horários: segunda e quarta-feira, 17h10 e 17h55

                            terça e quinta-feira, 17h e 17h45

• Aperfeiçoamento:

Público-alvo: crianças de 10 a 17 anos

      É necessário saber nadar crawl, costas e peito.

             Horários: segunda e quarta-feira, 18h45

                            terça e quinta-feira, 18h30

13) Orientação individualizada de treinamento

Programa: objetiva instruir o aluno para a prática de exercício físico e hábi-
tos para uma vida ativa, desenvolvendo e mantendo a aptidão física para a 
saúde. Os interessados deverão passar por uma triagem e não poderão apre-
sentar histórico de lesões articulares/musculares com processo inflamatório 
em fase aguda ou condições patológicas ou comprometam a prática de exer-
cícios físicos tais como doenças crônicas não controladas.
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Público-alvo: 18 a 59 anos

Horário: segunda-feira, 20h15

Atendimentos individuais: quarta-feira, 20h15 ou sexta-feira, 19h15

Contato 
Avenida Professor Mello Moraes, 65 – Cidade Universitária – Butantã 
CEP: 05508-030
São Paulo - SP 
Tel.: +55 11 3091-3182 
E-mail: edfisica@usp.br

13.6.2 Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São 

Paulo

O Centro Esportivo da USP, com uma área de 514.244 m², dispõe de uma 
infraestrutura adequada para a prática de diversas atividades físicas e 
esportivas.

O Centro Espotivo da USP oferece à comunidade externa, dentro de suas pos-
sibilidades, programas de educação física, esporte, recreação e lazer. 

Uma porcentagem das vagas de cursos, workshops, encontros educativos, 
eventos e competições é oferecida à comunidade externa.

Site: https://cepe.usp.br/cursos/

As informações sobre as condições para frequentar o Centro e a documenta-
ção necessária para o acesso, consulte a programação no site: 

Site: https://cepe.usp.br/como-frequentar/

Programas Interdisciplinares

PRODHE - Programa de Desenvolvimento Humano pelo Esporte. Este pro-
grama do CEPEUSP tem como público-alvo universitários, jovens, adultos, 
idosos, crianças e adolescentes com o intuito de estimulá-los a terem vidas 

mais ativas, reconhecendo o valor das Atividades Físicas e Esportivas e incor-
porando hábitos e modos de vida ativos.

Site: https://cepe.usp.br/programa-desenvolvimento-humano/

PROCapoeira - O Programa de Estudos e Práticas em Capoeira tem por fina-
lidade reunir estudantes, profissionais e pesquisadores para promover estu-
dos, vivências, debates e pesquisas, com o propósito de gerar conhecimen-
tos sobre as múltiplas dimensões que envolvem a Capoeira, sejam em seus 
aspectos históricos, sociais, educacionais e culturais.

Site: https://cepe.usp.br/cepecap/

GEAFAS - Grupo de Estudos em Atividade Física Adaptada e Saúde. O grupo 
reúne profissionais e estudantes das áreas de Educação Física, Saúde e áreas 
afins com o objetivo de avaliar, prescrever atividades e elaborar programas 
específicos, dentro dos princípios fundamentais do conhecimento científico 
das atividades físicas, como adjuvante indispensável ao tratamento de doen-
ças crônicas, deficiências, distúrbios da saúde e grupos especiais.

Site: https://cepe.usp.br/geafas/

Permissão de uso dos espaços (organizadores externos)

O Centro Esportivo faculta às instituições externas a possibilidade de reserva 
de seus espaços sob condições específicas. Para informações sobre condi-
ções para frequentar o Centro e documentação necessária para o acesso, 
consulte a programação no site: https://cepe.usp.br/como-frequentar/

Empresas privadas solicitam, anualmente, o uso dos espaços do CEPEUSP 
para testes de aptidão, para fins de concursos públicos, eventos, filmagem e 
competições ligadas aos esportes.

Endereço:
Praça 02, Prof. Rubião Meira, 61 - Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-110 São Paulo – SP
Telefone: +55 11 3091-3555
Email: cepeusp@usp.br
Site: https://www.cepe.usp.br/

http://edfisica@usp.br
https://cepe.usp.br/cursos/
https://cepe.usp.br/como-frequentar/
https://cepe.usp.br/programa-desenvolvimento-humano/
https://cepe.usp.br/cepecap/
https://cepe.usp.br/geafas/
https://cepe.usp.br/como-frequentar/
http://cepeusp@usp.br
https://www.cepe.usp.br/
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13.6.3 Atividades esportivas na Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades

Aikido na EACH

Natureza: Projeto de extensão e workshop - ensinamentos práticos e teóri-
cos de Aikido – arte marcial japonesa

Coordenadores: Profa. Dra. Helene Mariko Ueno e Sensei José Fernando 
Panhan Júnior

Público-alvo: Comunidade interna e externa

Forma/critérios de acesso/seleção: Presenciais, no horário da atividade 

Periodicidade: Semanal

Dias e horários: Terças e quintas-feiras, das 10h às 11h30 e das 17h às 18h30

Contato: ginasio-each@usp.br
(11) 3091-1047
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1565305687120986/  

Kendo na EACH

Natureza: Projeto de extensão - ensinamentos práticos e teóricos de Kendo 
- arte marcial japonesa com espadas (substituídas por bastões de madeira)

Coordenadora: Profa. Dra. Mariana H. C. Tsukamoto

Público-alvo: Comunidade interna e externa

Forma/critérios de acesso/seleção: https://goo.gl/forms/i0V3r4ZjtgbZVZAB2

Periodicidade: Semanal

Dias e horários: Terças-feiras, das 12h15 às 13h15

Contato (e-mail, telefone, site etc.):
kendo.eachusp@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/kendoeach/

Yoga Aberta

Natureza: Projeto de extensão e pesquisa - ensinamentos práticos e teóri-
cos de Yoga – ginástica e meditação indiana

Coordenadora: Profa. Dra. Rosa Yuka Sato Chubacci

Público-alvo: Comunidade interna e externa

Forma/critérios de acesso/seleção: Realizadas pessoalmente

Periodicidade: Semanal

Dias e horários: Sexta-feira, das 12h às 13h

Contato: rchubaci@usp.br

EducAtivo

Natureza: Programa de saúde - ensinamentos teóricos e práticos de exercí-
cios diversificados, visando à saúde e bem-estar no cotidiano

Coordenadora: Especialista Ronailde Braga Guerra

Público-alvo: Comunidade externa 

Forma/critérios de acesso/seleção: Diretamente com a responsável

Periodicidade: Semanal

Dias e horários: A confirmar

Contato: ronailde.braga@usp.br

mailto:ginasio-each@usp.br
https://www.facebook.com/groups/1565305687120986/
https://goo.gl/forms/i0V3r4ZjtgbZVZAB2
http://kendo.eachusp@gmail.com
https://www.facebook.com/kendoeach/
http://rchubaci@usp.br
http://ronailde.braga@usp.br
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13.6.4 Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto

A EEFERP oferece diversos projetos de extensão à comunidade envolvendo 
crianças, jovens, adultos e idosos. 

Todos os projetos contam com a atuação dos graduandos da Unidade sob a 
supervisão do docente responsável e, também, de um profissional de Educa-
ção Física com intuito de colaborar com a integração da Universidade com a 
sociedade. 

As práticas esportivas estão condicionadas à legislação vigente (LEI Nº 
10.848, DE 06 DE JULHO DE 2001, atualizada até a Lei nº 16.724, de 22 de 
maio de 2018) mediante preenchimento de Questionário de Prontidão para 
Atividade Física, Termo de Responsabilidade para Prática de Atividade Físi-
ca, Termo de Responsabilidade para menores de 18 anos e apresentação de 
atestado médico para maiores de 69 anos. 

Além das atividades de extensão, a Unidade apoia as atividades da Associa-
ção Atlética Acadêmica Valdir Barbanti – AAAVB, o Centro Acadêmico Sócra-
tes Brasileiro – CASB e a Empresa Educa Júnior.

As descrições estão na sequência:

GINÁSTICA

Descrição: aulas presenciais e práticas das modalidades apresentadas 
abaixo para todas as faixas etárias acima de 18 anos sem restrições ou 
pré-requisitos.

Docente responsável: Profa. Dra. Myrian Nunomura

Local: Ginásio Olímpico da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 
Preto/USP.

Público: a partir de 18 anos, ambos os sexos.

Turma 1: Ginástica de trampolim. Terça e quinta-feira das 12h30 às 13h40. 

Turma 2: Ginástica acrobática. Terça e quinta-feira das 12h30 às 13h40.

Turma 3: Ginástica rítmica. Terça e quinta-feira das 12h30 às 13h40.

Turma 4: Ginastica artística. Quarta e sexta-feira das 12h30 às 13h40. 

Turma 5: Cheerleader. Quarta e sexta-feira das 12h30 às 13h40. 

Vagas: 20 por turma.

Inscrições gratuitas, fluxo continuo.

Contato: +55 (16) 3315-0355
E-mail: capex90@usp.br
Site: http://www.eeferp.usp.br/

ESCOLA DE FUTSAL

Descrição: aulas presenciais e práticas de Futsal para crianças e mulheres 
de acordo com a idade apresentada abaixo, sem restrições ou pré-requisitos.

Docente responsável: Prof. Dr. Renato Francisco Rodrigues Marques

Local: Ginásio Poliesportivo da Escola de Educação Física e Esporte de Ribei-
rão Preto.

Turma 1 - 10 a 12 anos, ambos os sexos: Terça e quinta-feira das 16h às 
17h30. 

Turma 2 - 12 a 14 anos, ambos os sexos: Terça e quinta-feira das 17h30 às 
19h. 

Turma 3 - somente mulheres acima de 18 anos: Terça e quinta-feira das 
19H30 às 21h. Inscrições

Vagas: 25 por turma.

Inscrições gratuitas, fluxo contínuo.

ESCOLA MULTIESPORTE

Descrição: aulas presenciais e práticas de várias modalidades esportivas, en-
volvendo conceitos básicos de futsal, vôlei, handebol e outros, sendo ministra-
das para crianças conforme as idades abaixo, sem restrições ou pré-requisitos.

Docente responsável: Prof. Dr. Rafael Pombo Menezes

mailto:https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2001/lei-10848-06.07.2001.html%23:~:text%3DDisp%25C3%25B5e%2520sobre%2520o%2520registro%2520e%2Cdo%2520Artigo%252028%252C%2520%25C2%25A7%25208?subject=
mailto:capex90@usp.br
http://www.eeferp.usp.br/
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Local: Ginásio Poliesportivo da Escola de Educação Física e Esporte de Ribei-
rão Preto/USP

Público: 7 a 10 anos, ambos os sexos.

Turma 1: Segunda e quarta-feira das 16h30 as 17h15

Turma 2: Terça e quinta-feira das 9h15 às 10h.

Vagas: 35 por turma.

Inscrições gratuitas, fluxo contínuo.

CORRIDA E CAMINHADA

Descrição: aulas presenciais e práticas sobre técnicas de corrida e caminha-
da, sem restrições ou pré-requisitos, de acordo com a capacidade física de 
cada aluno.

Docente responsável: Prof. Dr. Enrico Fuini Puggina

Local: Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto.

Público: acima de 18 anos, ambos os sexos.

Turma: Segunda, Quarta e Sexta-feira das 17h às 18h. 

Vagas: 40

Inscrições gratuitas, fluxo contínuo.

EXERGAMES – PROJETO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO COM GAMES 
INTERATIVOS PARA CRIANÇAS OBESAS E/OU COM SOBREPESO

Descrição: atividade presencial e prática com interação de videogames 
que proporcionam atividade física para crianças obesas e/ou com sobrepeso, 
além de sedentárias.

Docente responsável: Prof. Dr. Hugo Tourinho Filho

Local: Ginásio Poliesportivo da Escola de Educação Física e Esporte de 
Ribeirão Preto.

Público alvo: 06 a 10 anos de idade com obesidade e/ou sobrepeso, ambos 
os sexos.

Turma 1: Segunda, Terça e Quarta das 10h às 11h. 

Turma 2: Segunda, Terça e Quarta das 11h às 12h. 

Turma 3: Segunda e Quarta das 14h às 15h.

Turma 4: Segunda e Quarta das 15h às 16h.

Turma 5: Segunda e Quarta das 16h às 17h.

Turma 6: Terça e Quinta das 14h às 15h.

Turma 7: Terça e Quinta das 15h às 16h.

Turma 8: Terça e Quinta das 16h às 17h.

Vagas: 10 por turma.

Inscrições gratuitas, fluxo contínuo.

COMPANHIA DE DANÇA DA EEFERP/USP

Descrição: aulas presenciais e prática das modalidades de danças lista-
das abaixo, de acordo com a faixa etária apresentada, sem restrições e 
pré-requisitos.

Docente responsável: Prof. Dr. Enrico Fuini Puggina

Local: Ginásio Olímpico da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 
Preto/USP

Turma 1: Ballet Infantil de 5 a 12 anos, ambos os sexos - Sexta-feira das 16h 
às 17h – 20 vagas 

Turma 2: Ballet Clássico a partir de 16 anos, ambos os sexos - Segunda-feira 
das 12h15 às 13h – 14 vagas 

Turma 3: Ballet Fitness de a partir de 18 anos, ambos os sexos - Segunda-feira 
das 13h às 13h45 – 25 vagas  

Turma 4: Danças Urbanas - a partir de 18 anos, ambos os sexos - Terça-feira 
das 12h15 às 13h – 25 vagas 

Turma 5: Ritmos a partir de 16 ano, ambos os sexos s - Quarta-feira das 13h 
às 13h40 – 25 vagas  
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Turma 6: Dança de Salão a partir de 10 anos, ambos os sexos - Quinta-feira 
das 12h40 às 13h40 – 50 vagas

Inscrições gratuitas, fluxo contínuo.

KARATE

Descrição: aulas presenciais e práticas de karate conforme faixa etária, em 
tatame apropriado, sem restrições ou pré-requisitos.

Docente responsável: Prof. Dr. Enrico Fuini Puggina

Local: Ginásio Olímpico da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 
Preto.

Turma 1: 07 a18 anos, ambos os sexos - Segunda e quarta-feira das 13h30 
às 14h30

Vagas: 20 por turma.

Inscrições gratuitas, fluxo contínuo.

NATAÇÃO

Descrição: aulas de natação presenciais e práticas em piscina coberta e 
climatizada de acordo com as faixas etárias abaixo, sem restrições ou pré-re-
quisitos. O aluno será enquadrado na turma de acordo com a sua habilidade, 
já apresentada e ou adquirida com o tempo de treino.

Docente responsável: Prof. Dr. Marcelo Papoti

Local: Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto/USP.

Público: acima de 8 anos, ambos os sexos.

Turma 1: 8 a 13 anos – Iniciação e Aperfeiçoamento. Terça e quinta-feira das 
10h às 11h. 

Turma 2: 8 a 13 anos – Iniciação. Segunda, quarta e sexta-feira das 10h às 11h. 

Turma 3: 8 a 13 anos – Aperfeiçoamento. Segunda, quarta e sexta-feira das 
15h às 16h. 

Turma 4: Acima de 14 anos. Terça e quinta-feira das 7h às 7h50. 

Turma 5: Acima de 14 anos. Terça e quinta-feira das 18h às 19h. 

Turma 6: 8 a 13 anos – Iniciação e Aperfeiçoamento. Quarta e Sexta-feira 
das 10h às 11h. 

Vagas: 20 por turma.

Documentação necessária: Documento de identificação do responsável e 
da criança.

Observação: Os alunos serão transferidos de turma (entre iniciação e aper-
feiçoamento) dependendo da avaliação do professor quanto ao desempenho 
de cada um.

Inscrições gratuitas, fluxo contínuo.

JIU JTSU

Descrição: aulas presenciais e práticas de Jiu Jtsu conforme faixa etária, em 
tatame apropriado, sem restrições ou pré-requisitos.

Docente responsável: Prof. Dr. Enrico Fuini Puggina

Local: Ginásio Olímpico da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 
Preto/USP.

Público: a partir de 12 anos, ambos os sexos.

Turma 1: Segunda-feira das 7h30 às 9h.

Turma 2: Quinta-feira das 16h30 às 18h.

Vagas: 15 por turma.

Inscrições gratuitas, fluxo contínuo.

BOXE

Descrição: aulas presenciais e práticas de Boxe conforme faixa etária, sem 
restrições ou pré-requisitos.
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Docente responsável: Prof. Dr. Enrico Fuini Puggina

Local: Ginásio Olímpico da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 
Preto/USP.

Público: a partir de 12 anos, ambos os sexos.

Turma 1: Segunda-feira e Quarta-feira das 14h às 15h. 15 vagas.

Inscrições gratuitas, fluxo contínuo.

FUTEBOL

Descrição: aulas presenciais e práticas de Futebol em campo de grama na-
tural cedido pela ARFUSP de Ribeirão Preto, conforme faixa etária, sem res-
trições ou pré-requisitos.

Docente responsável: Profs. Drs. Paulo Roberto Pereira Santiago e Adelino 
Sanchez Ramos da Silva

Local: ARFUSP – Ribeirão Preto.

Público: a partir de 07 anos, ambos os sexos.

Turma 1: Sábado das 14h às 16h. 30 vagas.

Inscrições gratuitas, fluxo contínuo.

GINÁSTICA LABORAL – UNIDADE DE EMERGÊNCIA HC/FMRP

Descrição: aulas presenciais e práticas no local de trabalho, abertas aos 
funcionários da Unidade, sem restrições ou pré-requisito.

Docente responsável: Prof. Dr. Paulo Roberto Pereira Santiago

Local: Unidade de Emergência HC/FMRP.

Público: funcionários da Unidade de Emergência.

Turma 1: Segunda-feira das 09h às 11h e das 15h40 às 16h40. 30 vagas.

Turma 2: Terça-feira das 20h às 21h. 30 vagas.

Turma 3: Quarta-feira das 15h às 17h. 30 vagas.

Turma 4: Quinta-feira das 20h às 21h. 30 vagas.

Inscrições gratuitas, fluxo contínuo.

MUSCULAÇÃO

Descrição: aulas presenciais e práticas em academia climatizada com a fi-
nalidade de hipertrofia muscular. Participação sujeita a entrevistas e análise 
de perfil do aluno para participação no projeto.

Docente responsável: Prof. Dr. Matheus Machado Gomes

Local: Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto

Público: acima de 18 anos, ambos os sexos.

Turma 1: Segunda, Quarta e Sexta-feira das 12h às 13h

Inscrições gratuitas, fluxo contínuo.

PSICOLOGIA DO ESPORTE E SAÚDE MENTAL: PRÁTICAS CORPORAIS 
COMO INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA JUNTO AO HOSPITAL DIA HC-RP

Descrição: aulas presenciais e práticas destinadas aos pacientes atendidos 
pelo Hospital Dia.

Docente responsável: Prof. Dr. Cristiano Roque Antunes Barreira

Público: Pacientes psiquiátricos atendidos no Hospital Dia, ambos os sexos.

Práticas corporais – Segunda-feira às 9h40 e horários alternativos, confor-
me agenda institucional

Inscrições gratuitas, no local, fluxo contínuo.

Contato: +55 16 3315-0355
E-mail: capex90@usp.br
Site: http://www.eeferp.usp.br/

mailto:capex90@usp.br
http://www.eeferp.usp.br/
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13.7 Serviços de Medicina Veterinária e Zootecnia

13.7.1 Serviços da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia

(FMUZ)

13.7.1.1 Hospital Veterinário

O Hospital Veterinário (HOVET) da Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da USP é o maior hospital veterinário da América Latina e faz 
atendimento regular nas áreas de clínica e cirurgia de pequenos e grandes 
animais, com atendimento em diversas especialidades. 

Hospital Público Veterinário de Cães e Gatos 

O atendimento público foi implantado em julho de 2022, em uma parceria do 
HOVET com a Prefeitura Municipal de São Paulo para atendimento gratuito 
de cães e gatos de famílias de baixa renda, assistidas por programas sociais 
da cidade de São Paulo. 

O atendimento à população será feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

O número de atendimentos diários é limitado. Serão realizadas consultas, 
exames, internações, tratamento ambulatorial e cirurgias em sete especiali-
dades: oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, neurologia, oncologia, orto-
pedia e odontologia. 

Para o atendimento gratuito, é necessário que o tutor do animal tenha mais 
que 18 anos, resida na capital paulista e comprove a necessidade de assis-
tência de baixa renda. A apresentação dos documentos em seu nome é obri-
gatória e haverá triagem social prévia.

Contato
Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87 - Cidade Universitária - Butantã
CEP: 05508-270 São Paulo – SP
E-mail: hovet.adm@usp.br
Site: http://hovet.fmvz.usp.br

Ambulatório de Aves

O Serviço de Ambulatório de Aves “Prof. Dr. José Américo Bottino” compreen-
de o atendimento clínico, terapêutico e patológico especializado  de aves 
silvestres, exóticas e domésticas. Os atendimentos são direcionados às aves 
mantidas em cativeiro, de centros de triagem ou encontradas em vida livre.

O público-alvo são as pessoas que utilizam os serviços do Hospital Veterinário 
(HOVET/FMVZ-USP), alunos de Faculdades de Medicina Veterinária e profissionais 
que fazem parte dos programas de difusão e estágios curriculares no serviço.

O acesso ao atendimento é realizado pela entrada principal da Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, a partir do cadastro no HOVET e abertura 
de ficha clínica com encaminhamento para o Ambulatório de Aves. 

O agendamento e atendimento podem ser feitos de segunda à sexta-feira no 
período das 8h às 12h e das 14h às 17hs.

Contato
Tel.: +55 11 2648-6209
Site: http://hovet.fmvz.usp.br/especialidades

Diagnóstico por Imagem

No serviço de Diagnóstico por Imagem são oferecidos exames de RX-, ultras-
sonografia- e tomografia veterinária.

Os professores são atendidos tanto em atividade de extensão (atendimento) 
como quando requerem o serviço para pesquisa e ou produção de material 
didático. O serviço também é instrumento para o ensino de diagnóstico por 
imagem veterinária da FMVZ-USP.

O acesso se dá por encaminhamento da equipe de atendimento do HOVET se-
gundo critérios veterinários e disponibilidade de atendimento das modalidades. 

Para atividades em pesquisa e ou didáticas o contato é através dos do-
centes: Carla Aparecida Batista Lorigados (clorigados@usp.br)  ou Stefano 
Hagen  (hagen@usp.br)  sendo os critérios de acesso: viabilidade técnica e 
disponibilidade.

O atendimento é feito de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 

http://hovet.fmvz.usp.br
http://hovet.fmvz.usp.br/especialidades
mailto:clorigados@usp.br
mailto:hagen@usp.br
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Tel.: +55 11 3091-1364
E-mail: hovet@usp.br

Serviço de Anestesia 

O Serviço de Anestesia é ligado ao Departamento de Cirurgia, estando sob 
a administração do Hospital Veterinário. Realiza os procedimentos de anes-
tesia e sedação dos animais atendidos no HOVET. Na área de pesquisa são 
desenvolvidas dissertações de mestrado, teses de doutorado, projetos de pós-
doutoramento, onde pós-graduandos e pesquisadores podem desenvolver 
seus projetos de pesquisa sob a orientação de um docente da área, e ainda 
colaborar no atendimento dos casos. Oferece um curso de especialização em 
Anestesiologia de 24 meses. 

O atendimento ocorre de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h.

As informações e esclarecimentos necessários podem ser obtidos pelo site 
hovet.fmvz.usp.br

Serviço de Cirurgia de Pequenos Animais

O Serviço de Cirurgia de Pequenos Animais possui o escopo de atender pacien-
tes portadores de afecções cirúrgicas da pele e partes moles, afecções cirúrgi-
cas do sistema cardiorrespiratório, nervoso, digestório, urinário, genital feminino e 
masculino. Este atendimento e os procedimentos cirúrgicos realizados. 

As espécies atendidas neste serviço são: canina, felina, aves, e pequenos 
roedores. 

O atendimento ocorre de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

As informações e esclarecimentos necessários podem ser obtidos pelo site 
hovet.fmvz.usp.br. 

Serviço de Oftalmologia

O Serviço de Oftalmologia envolve o atendimento clínico e cirúrgico de pa-
cientes de diversas espécies (majoritariamente cães e gatos e, em menor 
número, aves, répteis, cavalos e ruminantes) portadores de afecções do olho 

e dos anexos oculares. O público-alvo são todas as pessoas que buscam pelos 
atendimentos oferecidos pelo serviço. 

Os atendimentos ambulatoriais são realizados de segunda à sexta-feira, das 
8h às 14h.

Previamente ao atendimento, é necessário passar por triagem para avaliação 
do caso (gratuita), após a qual ocorrerá o agendamento da consulta de acor-
do com cada caso ou doença. 

No período das 14h às 16h horas, são realizados exames complementares 
como ultrassonografias oculares e também procedimentos cirúrgicos sob su-
pervisão da docente responsável. 

Os procedimentos realizados após a triagem (consultas, exames, cirurgias) 
não são gratuitos, sendo cobradas tarifas, as quais são apresentadas aos res-
ponsáveis pelos animais antes da sua realização. 

Informações e esclarecimentos podem ser obtidos pelos telefones ou site in-
dicados a seguir:

Tel.: + 55 11 3091-1236 | + 55 11 3091-1240 | + 55 11 3091-1244 
       + 55 11 3091-1248 | + 55 11 3091-1364 
Site:  www.hovet.fmvz.usp.br

Serviço de Ortopedia de Pequenos Animais 

A rotina está diretamente relacionada ao diagnóstico e tratamentos médico 
e cirúrgicos de enfermidades do sistema músculo esquelético dos animais de 
pequeno porte, incluindo traumas ortopédicos como fraturas e luxações de 
membros locomotores, da pelve bem como da coluna vertebral; afecções do 
alinhamento ósseo adquiridas ou do desenvolvimento, como a correção de de-
formidades angulares, além de lesões musculares, ligamentares e tendíneas. 

Contato

Tel.: +55 11 3091-1240 | +55 11 3091-1291 
       +55 11 3091-1236 | +55 11 3091-1229 
Site: www.hovet.fmvz.usp.br

mailto:hovet@usp.br
http://hovet.fmvz.usp.br/
http://hovet.fmvz.usp.br/
http://www.hovet.fmvz.usp.br
http://www.hovet.fmvz.usp.br
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Serviços de Clínica-Médica para pequenos animais, equídeos e 

ruminantes 

Pronto Atendimento: O Serviço tem como finalidade o atendimento de qua-
dros mórbidos agudos, tais como decorrentes de doenças infecciosas, intoxi-
cações e envenenamentos, obstrução uretral etc., como também a assistên-
cia de pacientes em estado crítico decorrente da evolução de várias doenças 
e que exigem atenção e monitorização constantes.

Clínica de Pequenos Animais: Atendimentos de casos clínicos relacionados 
a doenças de evolução principalmente crônica relacionados aos sistemas 
gastrentérico, respiratório, endócrino, hemolinfático, urinário e neurológico, 
a exemplo da insuficiência renal crônica, diabetes melito, hiperadrenocorti-
cismo, hipoadrenocorticismo, hipotireoidismo, linfoma / neoplasias, cistites, 
cálculo urinário, prostatopatias, epilepsia / convulsões, diarréia crônica, etc e 
que envolvem o diagnóstico e o tratamento médico.

Clínica de Bovinos e Pequenos Ruminantes e Clínica de Equinos: Presta aten-
dimento ambulatorial e hospitalar a equinos, pequenos ruminantes e bovinos 
encaminhado por proprietários e/ou veterinários nas áreas de medicina interna 
(gastroenterologia, pneumologia, nefrologia, endocrinologia, neurologia, cardio-
logia, doenças infecciosas) fisiopatologia do esforço, traumatologia do esporte 
enfermidades do sistema locomotor, com o apoio de exames complementares 
dos diferentes laboratórios. Exames oferecidos: Endoscopia, ventigrafia, eletro-
cardiografia, ecocardiografia, ultrassonografia. Ensaios de eficácia de medica-
mentos. Testes de palatibilidade. Avaliação de queda de performance.

Laboratório Clínico do HOVET

O Laboratório Clínico conta com uma ampla estrutura para atender a deman-
da de exames laboratoriais de todo hospital, atuando na área de grandes e 
pequenos animais, envolvidos na rotina do atendimento ou em projetos de 
pesquisa. O laboratório conta com equipamentos automatizados modernos, 
processando mais de duzentas amostras por dia em diversas áreas, como 
hematologia, citologia aspirativa, exame de urina, bioquímico

Serviço de Patologia Animal 

O Serviço de Patologia Animal  integra os serviços oferecidos pelo Hospital 
Veterinário desde a sua criação, datada de 1983. No entanto, diagnósticos 
anatomopatológicos vêm sendo realizados pelo Departamento de 
Patologia desde os primórdios da Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia (FMVZ-USP) da Universidade de São Paulo. Os primeiros 
registros de exames histopatológicos são de 1936 e estão registrados 
em um livro que atualmente faz parte do Museu Histórico da Faculdade. 
O Serviço de Patologia Animal realiza necrópsias de animais domésticos e 
selvagens, de pequeno e de grande porte, provenientes do Hospital Veteriná-
rio da FMVZ-USP, bem como de outras instituições públicas. O Serviço realiza 
também diagnóstico histopatológico de biópsias de tecidos de animais, bem 
como de lâminas citológicas.

Os serviços oferecidos são: 

Necrópsia de grandes animais; 

Necrópsia de pequenos animais e de animais selvagens provenientes de insti-
tuições públicas, de instituições conveniadas e do Hospital Veterinário da FMVZ;

Diagnóstico histopatológico de biópsias e de material proveniente de necropsias;

Diagnóstico citológico.

O horário de atendimento ao público é das 9h às 17h.

Contato
Tel.: +55 11 3091-7711 | +55 11 3091-7941 
E-mail: patologia.fmvz@usp.br

Serviço de Obstetrícia e Ginecologia 

O Serviço de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Veterinário da Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo dispõe de 
profissionais veterinários especializados nesta área entre docentes, pesqui-
sadores e técnicos de nível superior, atuantes no atendimento clínico e cirúr-
gico de pacientes das espécies animais domésticas, de companhia e de pro-

mailto:patologia.fmvz@usp.br
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dução, admitidos pelo Serviço de Triagem do HOVET/FMVZ-USP, portadores 
de caracteres ginecológico e obstétrico. Em sua atuação clínica, resume-se o 
atendimento de casos de interesse didático e científico pertinentes a afecções 
ovarianas, uterinas, vaginais, vulvares e mamárias e distúrbios relacionados 
à gestação, parto e puerpério. Em sua rotina cirúrgica, dispõe-se a interven-
ções reconstrutivas e oncológicas na especialidade em questão. Principais 
procedimentos prestados pelo serviço:  Atendimento de casos clínicos 
de obstetrícia e ginecologia; Diagnóstico e avaliação de gestação, parto e 
puerpério; Afecções da gestação, parto e puerpério; Atendimento de casos 
clínico e cirúrgicos de afecções ovarianas, uterinas, vaginais, vulvares e da 
glândula mamária. Procedimentos cirúrgicos: Cesariana; Ovário-histerec-
tomia; Vaginoplastia; Vulvoplastia; Mastectomia; Laparotomia exploratória 
(nas complicações da ovário-histerectomia).

Contato:
Tel.: +55 11 3091-7649
E-mail: vrafmvz@usp.br
Site: http://vra.fmvz.usp.br/servicos/

13.7.1.2 Serviços oferecidos pelos Departamentos da

FMVZ

13.7.1.2.1 Departamento de Medicina Veterinária Preventiva 

e Saúde Animal

O Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal tem por 
objetivo desenvolver atividades de formação, pesquisa e extensão visando a 
solução de problemas nacionais relativos à Saúde e Bem-estar Animal, Saúde 
Pública Veterinária e Higiene dos Alimentos. 

Natureza dos serviços prestados e público-alvo:

Realização e interpretação de exames laboratoriais nas áreas de saúde ani-
mal, saúde pública veterinária e higiene dos alimentos: médicos veterinários, 
cooperativas, indústrias farmacêuticas e de alimentos, Serviços Públicos Ofi-
ciais e produtores rurais;

Treinamento em técnicas de análises laboratoriais nas áreas de saúde e 
bem-estar animal, saúde pública veterinária e higiene dos alimentos (Pro-
grama de Atualização e Prática Profissionalizante): estudantes e profissio-
nais das áreas afins;

Assessoria e consultoria: Serviços Públicos Oficiais e empresas privadas.

Contatos 
Secretaria: Danival Lopes Moreira e Vanessa Bispo
Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 16h30
Telefones: +55 11 3091-7930 
+55 11 3091-7653 
Fax: +55 11 3091 7928
E-mail: danival@usp.br / vanessa.bispo@usp.br

13.7.1.2.2 Departamento de Patologia

Laboratório de Ecopatologia das Aves

O Laboratório de Ecopatologia das Aves tem como linha de pesquisa principal 
o estudo de agentes infecciosos em aves silvestres de vida livre, de cativeiro, 
aves comerciais, domésticas ou de estimação, com enfoque em zoonoses e 
saúde única. Demais estudos são direcionados às doenças virais emergentes/
reemergentes e os potenciais impactos dos patógenos na conservação das 
aves. Adicionalmente, colabora com diversas instituições públicas e privadas 
atuando na investigação de surtos, no diagnóstico laboratorial e no suporte 
ao controle e prevenção de doenças; além de colaborar em projetos de pes-
quisa de alunos de graduação e pós-graduação de diversas instituições de 
ensino. Oferecendo assim,  serviços de diagnóstico molecular e sorológico 
para doenças aviárias, com ênfase em Chlamydia, psitacose e vírus diversos. 

Contato
E-mail: tfraso@usp.br

Laboratório de Medicina Aviária

O Laboratório de Medicina Aviária estuda os fatores de virulência e resistên-

mailto:vrafmvz@usp.br
http://vra.fmvz.usp.br/servicos/
mailto:danival@usp.br
mailto:fabiana@usp.br
mailto:tfraso@usp.br
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cia antimicrobiana de patógenos bacterianos que causam doenças aviárias, 
com foco nas enterobactérias Salmonella spp., Escherichia coli e Klebsiella 
pneumoniae. O laboratório oferece serviço de diagnóstico de doenças bacte-
rianas, estudo de resistência antimicrobiana, eficácia de produtos alternati-
vos tais como probióticos, prebióticos  enzimas e desinfetantes para uso na 
cadeia de produção de aves.  

Contato
E-mail tknobl@usp.br

13.7.1.2.3 Departamento de Reprodução Animal

Laboratório de Fecundação in vitro, Clonagem e Transgenia Animal (FIV)

Nos Laboratórios de Fecundação in vitro, Clonagem e Transgenia Animal, ao 
longo de sua existência, sempre foram desenvolvidos estudos das bases fi-
siológicas e moleculares da maturação oocitária, da fecundação, do cultivo 
embrionário, do ciclo celular e da criopreservação. Nos últimos anos, acres-
centou-se a esse rol, o estudo das células tronco espermatogoniais (SSC). Nos 
próprios, são desenvolvidas e aprimoradas biotécnicas da reprodução com o 
objetivo de aumentar a eficiência reprodutiva. Hoje, são utilizadas técnicas 
de isolamento e cultivo de células, citometria de fluxo, separação celular 
magnética (MACS), imunohistoquímica e imunocitoquímica, PCR quantitati-
vo, e análise funcional por transplante de (SSC) inter e intraespécies. Equipa-
mentos disponíveis: Micromanipuladores; microscópios de epifluorescência; 
ultrassom; máquinas de criopreservação de embriões; eletroporador; eletro-
fusor e termocicladores (qPCR). Sua estrutura no campus de São Paulo conta 
com 8 salas (3 de Biologia Molecular, 1 de Fecundação in vitro em bovinos, 1 
de Fecundação in vitro em suínos, 1 de Cultivo Celular, 1 de Preparo de Meios 
e 1 Multifuncional). Estes laboratórios têm a finalidade de estudar as bases 
fisiológicas e moleculares da maturação oocitária, da fecundação, do cultivo 
embrionário, do ciclo celular e da capacitação espermática, aprimorar técni-
cas de clonagem e transgenia animal. Em Pirassununga, o grupo de pesquisa 
possui um Laboratório de Embriões e Curral Didático. Estas instalações são 
constantemente utilizadas para o ensino de graduação e de pós-graduação, 
bem como para cursos de extensão.

Serviços oferecidos às espécies ovina, caprina, equina, suína e canina: avaliação 
de sêmen congelado; atendimento a pequenos produtores; inseminação ar-
tificial; exames andrológico e ginecológico; ultrassonografia; congelação de 
sêmen; transferência de embriões; exame andrológico e ginecológico; avalia-
ção de afecções do trato genital.

Contato
Tel.: +55 11 3091-7649
E-mail: vrafmvz@usp.br
Site: http://vra.fmvz.usp.br/laboratorio-de-fecundacao-in-vitro-clonagem 
e-transgenia-animal/

Laboratório de Biologia do Espermatozoide (BioSptz)

O Laboratório de Biologia do Espermatozoide tem a finalidade de estudar as 
bases moleculares e fisiológicas da célula espermática. Para estudos básicos 
e aplicados, diversas técnicas são empregadas visando a caracterização e 
funcionalidade celular. Fazem parte da rotina do laboratório a avaliação da 
expressão gênica e proteica dos componentes celulares por meio de PCR 
quantitativo, imunohistoquímica e western-blot; citometria de fluxo; provas 
bioquímicas e fatores associados à epigenética. Como o grupo visa eluci-
dar os problemas de infertilidade e aprimorar a eficiência reprodutiva em 
diferentes espécies, diversas biotécnicas da reprodução são ferramentas de 
estudo, como produção in vitro (PIV) e in vivo de embriões, criopreservação 
de sêmen e de embriões, inseminação artificial, entre outras. O Laboratório 
colabora com diversos grupos de pesquisa estendendo esses conhecimentos 
para outras espécies domésticas e silvestres. 

Serviços oferecidos: trabalhos de iniciação científica; mestrado, doutorado; pós-
doutorado; Análises de sêmen (citometria, motilidade visual e computadoriza-
da, COMETA, Clortetraciclina); Produção in vitro de Embriões Análises de biologia 
molecular (PCR em tempo real, Western Blot, proteômica); Imunohistoquímica.

Contato
Tel.: +55 11 3091-7649
E-mail: vrafmvz@usp.br
Site: http://vra.fmvz.usp.br/laboratorios/

mailto:tknobl@usp.br
mailto:vrafmvz@usp.br
http://vra.fmvz.usp.br/laboratorio-de-fecundacao-in-vitro-clonagem-e-transgenia-animal/
http://vra.fmvz.usp.br/laboratorio-de-fecundacao-in-vitro-clonagem-e-transgenia-animal/
mailto:vrafmvz@usp.br
http://vra.fmvz.usp.br/laboratorios/
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Laboratório de Andrologia (LA) 

No Laboratório de Andrologia são realizadas diversas pesquisas tanto dos 
pós-graduandos vinculados ao laboratório como de outros docentes e mesmo 
de outras instituições. Sua linha de avaliação do status oxidativo é procurado 
por instituições de todo Brasil, não apenas para avaliação em sêmen, mas 
em diversas outras matrizes como sangue, soro, líquido amniótico e tecidos. 
Além disto, a infraestrutura do laboratório é utilizada nas aulas de graduação 
e pós-graduação para atividades práticas envolvendo a análise e a criopre-
servação de sêmen. O Laboratório oferece serviços de extensão como exa-
mes andrológicos, espermogramas e análises bioquímicas do sêmen de diversas 
espécies. Serviços oferecidos: Análise Computadorizada da Motilidade (IVOS, Hamil-
thon Thorne); Análise de integridade do acrossomo; Análise de integridade 
da membrana espermática; Análise da Atividade mitocondrial; Concentração 
espermática; Avaliação da morfologia espermática; Análise das substâncias 
reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS); Avaliação da atividade da enzima 
Superóxido Dismutase (SOD); Avaliação da atividade da enzima Glutationa 
Peroxidase (GPx); Avaliação da atividade da enzima Catalase (CAT); dosagem 
proteínas; oxidação de proteínas; teste de ligação espermática; espermogra-
ma completo (serviço do hospital); coleta de sêmen; preparo de meio; refri-
geração; criopreservação; estatística.

Contato

Tel.: +55 11 3091-7649
E-mail: vrafmvz@usp.br
Site: http://vra.fmvz.usp.br/laboratorios/

Laboratório de Dosagens Hormonais (LDH) 

O LDH atua exclusivamente voltado para a pesquisa com ênfase na Endocri-
nologia Reprodutiva Animal, Comportamental e no diagnóstico dos principais 
distúrbios endócrinos. É especializado na execução de técnicas imunométricas 
(RIE/EIE/ Fluorimetria entre outros), bem como em extrações hormonais à par-
tir de diversas matrizes biológicas, particularmente de amostras fecais. O LDH 
auxilia graduandos, pós-graduandos e docentes desta e de outras instituições 
em suas pesquisas. Atua também na prestação de serviços a diversos depar-

tamentos, instituições e hospitais. Equipamentos disponíveis: contador de ra-
diações gama, leitor de placas de ELISA, liofilizador. Serviços de dosagens dos 
seguintes hormônios: - Progesterona; Testosterona Total; Estrógenos Totais; Ti-
roxina Total (T4); Tiroxina Livre (T4L); Triiodotironina (T3); Cortisol.

Contato
Tel.: +55 11 3091-7734 
E-mail: vrafmvz@usp.br
Site: http://vra.fmvz.usp.br/laboratorio-de-dosagens-hormonais/

Laboratório de Inseminação Artificial, Perinatologia e Patologia da 
Reprodução (LIAPP)

O LIAPP desenvolve pesquisas em distintas espécies animais no período pe-
rinatal, em especial, trabalhos científicos relativos à fêmea gestante e neo-
natologia. Para tanto, o LIAPP detém estrutura laboratorial para o acompa-
nhamento de pré-natal, parto e cuidados com o recém-nascido, incluindo 
reanimação neonatal. Adicionalmente, são desenvolvidas pesquisas em bio-
técnicas e afecções reprodutivas em cães, tais como análise seminal e distúr-
bios do genital masculino e feminino. Adicionalmente, o LIAPP colabora com o 
atendimento hospitalar à comunidade junto ao Serviço de Reprodução Clíni-
ca Assistida do Hospital Veterinário (HOVET), oferecendo atividades relativas 
às biotécnicas reprodutivas em cães, como espermogramas, congelações se-
minais e inseminações artificiais.

Serviços oferecidos: acompanhamento do ciclo estral em cães; insemina-
ção artificial; avaliações ginecológicas e andrológicas; espermiograma; crio-
preservação seminal.

Contato
Tel.: +55 11 3091-7649
E-mail: vrafmvz@usp.br
Site: http://vra.fmvz.usp.br/laboratorio-de-inseminacao-artificial-patologia-
-da-reproducao-e-perinatologia-liapp/

mailto:vrafmvz@usp.br
http://vra.fmvz.usp.br/laboratorios/
mailto:vrafmvz@usp.br
http://vra.fmvz.usp.br/laboratorio-de-dosagens-hormonais/
mailto:vrafmvz@usp.br
http://vra.fmvz.usp.br/laboratorio-de-inseminacao-artificial-patologia-da-reproducao-e-perinatologia-liapp/
http://vra.fmvz.usp.br/laboratorio-de-inseminacao-artificial-patologia-da-reproducao-e-perinatologia-liapp/
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Grupo de Estudos para Multiplicação de Aves (GEMA)

A melhoria de índices reprodutivos tanto na avicultura industrial quanto na 
criação aves selvagens envolve a compreensão das bases fisiológicas do trato 
reprodutor masculino e feminino dessa classe, assim como de seus gametas. 
Para este fim, o LRA emprega as mais variadas técnicas de microscopia, imu-
nohistoquímica, incubação e manipulação de ovos, ensaio da membrana corio-
-alantóide (CAM), reação em cadeia da polimerase, dosagem hormonal (ELISA) 
e cultivo celular. Equipamentos disponíveis: microscopia de luz (normal e in-
vertida) com câmera; estereoscópio com câmera; fluxo laminar; estufa de CO2 
e O2; incubadoras de ovos; termociclador; espectrofotômetro para concentra-
ção espermática de aves; centrífuga refrigerada; leitor de placas de ELISA. 

Contato
Tel.: +55 11 3091-7649
E-mail: vrafmvz@usp.br
Site: http://vra.fmvz.usp.br/grupo-de-estudo-para-multiplicacao-de-aves-gema/

Laboratório de Estudos da Prenhez e Periparto em Equídeos (LEPPE)

O LEPPE desenvolve atividades referentes ao estudo da Prenhez e Periparto 
e dá o suporte necessário para o desenvolvimento de pesquisas de acom-
panhamento gestacional, parto e puerpério em equídeos. O LEPPE também 
possui uma vertente de extensão, a qual está relacionada ao atendimento à 
comunidade junto ao Serviço de Obstetrícia de Grandes Animais do Hospital 
Veterinário (HOVET/FMVZ-USP). 

Serviços oferecidos de atendimento à comunidade junto ao Serviço de 
Obstetrícia de Grandes Animais do Hospital Veterinário: Ultrassonografia 
reprodutiva e de gordura subcutânea; Coleta de leite e colostro para men-
surações bioquímicas e previsões de parto; Dosagens hormonais; Avaliação 
hematologia, bioquímica e metabólica; Avaliação de citocinas inflamatórias; 
Coleta, avaliação macro e microscópica/ imunohistoquímica de placenta Ava-
liações neonatais de aproximadamente 100 potros; APGAR e parâmetros de 
vitalidade; Avaliação hematologia, bioquímica e metabólica; Dosagens hor-
monais; Acompanhamento morfométrico (0 a 2 anos de idade).

Contato
Tel.: +55 11 3091-7649
E-mail: vrafmvz@usp.br
Site: http://vra.fmvz.usp.br/laboratorio-de-estudos-da-prenhez-e-periparto-
-em-equideos-leppe/

Laboratório de Biotecnologias em Manejo Reprodutivo

O Laboratório coordenado pelo Prof. Dr. Pietro Sampaio Baruselli, desenvolve 
projetos relacionados ao estudo dos fatores que impactam a eficiência reprodu-
tiva em rebanhos de corte e de leite. Nas atividades são avaliados programas 
reprodutivos que utilizam ferramentas de controle do ciclo estral para aplicação 
de técnicas de reprodução animal assistida. Nos últimos três anos foram reali-
zados inúmeros projetos de pesquisa no campus da USP em Pirassununga e em 
fazendas privadas. 13 Número anual de atividades realizadas envolvendo aten-
dimento ao público no Laboratório de Manejo Reprodutivo do VRA. 

Contato
Tel.: +55 11 3091-7649
E-mail: vrafmvz@usp.br
Site: http://vra.fmvz.usp.br/laboratorios/

Laboratório de Fisiologia e Endocrinologia Molecular (LFEM)

A missão do LFEM é “Aumentar o conhecimento sobre a biologia da reprodu-
ção animal pelo treinamento de recursos humanos diferenciados e realização 
de pesquisas de excelência”. O LFEM atua na elucidação dos mecanismos 
celulares e moleculares que controlam os processos reprodutivos em fêmeas 
das espécies domésticas. Especificamente, são objetivos do LFEM pesquisar 
os efeitos dos esteroides sexuais no processo da luteólise e da manutenção 
da prenhez em bovinos, estudar a composição proteica do ambiente uterino 
em bovinos e sua relação com a fertilidade, elaborar modelos in vitro para o 
estudo da liberação de prostaglandina F2alfa e elaborar e testar estratégias 
antiluteolíticas para aumentar as taxas de concepção em rebanhos bovinos. 

Serviços prestados: Obtenção de plasma de bovinos; Dosagem de concen-
trações hormonais em plasma e em meio de cultura (prostaglandina - F2alfa, 
13, 14-diidro 15-ceto prostaglandina F2alfa, progesterona); Cultura de célu-

mailto:vrafmvz@usp.br
http://vra.fmvz.usp.br/grupo-de-estudo-para-multiplicacao-de-aves-gema/
mailto:vrafmvz@usp.br
http://vra.fmvz.usp.br/laboratorio-de-estudos-da-prenhez-e-periparto-em-equideos-leppe/
http://vra.fmvz.usp.br/laboratorio-de-estudos-da-prenhez-e-periparto-em-equideos-leppe/
mailto:vrafmvz@usp.br
http://vra.fmvz.usp.br/laboratorios/


CARTA DE SERVIÇOS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

332

CARTA DE SERVIÇOS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

333

las e tecidos endometriais; Quantificação da concentração de proteínas em 
fluidos; Separação de proteínas por cromatografia de afinidade e filtração em 
gel; Eletroforese uni e bidimensional de proteínas.

Contato
Tel.: +55 11 3091-7649
E-mail: vrafmvz@usp.br
Site: http://vra.fmvz.usp.br/laboratorio-de-fisiologia-e-endocrinologia-molecular/

Laboratório de Biotecnologia do Sêmen e Andrologia (LBSA)

Em funcionamento desde 1987, o laboratório atende aos alunos de gradua-
ção, através de aulas práticas, aos alunos de pós-graduação, por meio de 
apoio às pesquisas e através de sua infraestrutura, e realiza também um 
trabalho de extensão que atinge o próprio Campus Administrativo de Piras-
sununga, propriedades públicas e privadas da região e inclusive empresas 
específicas do setor de reprodução animal. Devido a sua infraestrutura e ao 
seu rol de equipamentos, atualmente, o LBSA pode ser considerado um dos 
mais completos laboratórios de andrologia animal do Brasil, realizando pes-
quisa e assessoria nas linhas de andrologia bovina e equina, manejo repro-
dutivo, análise de sêmen de animais de produção (bovinos, ovinos, caprinos, 
suínos, equinos e aves), resfriamento e criopreservação de sêmen, fisiologia 
da reprodução de fêmeas equinas, inseminação artificial em equinos, trans-
ferência e criopreservação de embriões equinos. 

Serviços prestados: Exame andrológico de touros, garanhões e cachaços; 
Refrigeração e criopreservação do sêmen de touros e garanhões; Análise 
de sêmen congelado de bovinos, equinos, caprinos, ovinos, suínos e aves; 
Exame clínico-reprodutivo de fêmeas equinas e bovinas; Avaliação ultrasso-
nográfica do aparelho reprodutivo de fêmeas equinas e bovinas; Diagnósti-
co e acompanhamento gestacional de fêmeas equinas e bovinas; Insemina-
ção artificial na espécie equina; Coleta, transferência e criopreservação de 
embriões equinos; Avaliação espermática por citometria de fluxo; Avaliação 
computadorizada das características do movimento espermático; Avalição si-
multânea de integridade das membranas plasmáticas e acrossomal e função 
mitocondrial do espermatozoide por epifluorescência; Avaliação da integrida-
de do DNA espermático; Teste hiposmótico; Citologia endometrial.

Contato
Tel.: +55 11 3091-7649
E-mail: vrafmvz@usp.br
Site: http://vra.fmvz.usp.br/874-2/

Laboratório de Biotecnologia de Ovino e Caprinos (LBOC) 

O LBOC visa colaborar e incentivar criadores e técnicos a manejarem adequa-
damente os rebanhos de pequenos ruminantes, através de modernas técni-
cas de Biotecnologia. Paralelamente, permite o treinamento e participação 
ativa de pós-graduandos e acadêmicos em seu desenvolvimento profissional 
e no preparo para o futuro mercado de trabalho. 

Cursos e treinamentos: 

Inseminação artificial em caprinos e ovinos pelas vias cervical e laparoscópica;

Aspiração folicular por laparoscopia (LOPU);

Colheita, transferência e criopreservação de embriões;

Diagnóstico de gestação e dinâmica do desenvolvimento fetal por ultrasso-
nografia;

Avaliação morfológica e zootécnica (para a formação de futuros Inspetores 
de Registro Genealógico Caprino e Juízes dessa espécie).

Serviços prestados: Diagnóstico de gestação por ultrassonografia; Orien-
tação e implantação de programas de indução de estro; Avaliação andro-
lógica; Atendimento a casos clínico-obstétrico; Colheita e transferência de 
embriões; Orientação aos criadores na escolha de raças, manejo sanitário, 
nutricional e reprodutivo.

Contato
Tel.: +55 11 3091-7649
E-mail: vrafmvz@usp.br
Site: http://vra.fmvz.usp.br/laboratorio-de-biotecnologia-de-ovinos-e-caprinos/

mailto:vrafmvz@usp.br
http://vra.fmvz.usp.br/laboratorio-de-fisiologia-e-endocrinologia-molecular/
mailto:vrafmvz@usp.br
http://vra.fmvz.usp.br/874-2/
mailto:vrafmvz@usp.br
http://vra.fmvz.usp.br/laboratorio-de-biotecnologia-de-ovinos-e-caprinos/
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Laboratório de Farmacologia e Endocrinologia Reprodutiva (LFER)

O Laboratório possui as atividades ligadas à reprodução de fêmeas bovinas, 
tanto na bovinocultura leiteira quanto de corte. Envolve estudos da endocri-
nologia reprodutiva buscando o diagnóstico e o estabelecimento de protoco-
los hormonais para a inseminação artificial em tempo fixo. 

Contato
Tel.: +55 11 3091-7649
E-mail: vrafmvz@usp.br
Site: http://vra.fmvz.usp.br/laboratorios/

Laboratório de Andrologia e Tecnologia de Embriões Suínos (LATES)

O LATES tem como objetivo principal possibilitar aos graduandos desta Faculda-
de uma formação completa na área de reprodução de suínos. Para os alunos do 
PPGRA o laboratório oferece equipamentos de precisão para a elaboração de ex-
perimentos na área de avaliação de espermatozoides e de embriões suínos. Além 
disso, o aluno fica inserido em um sistema de produção semelhante as grandes 
granjas comerciais de nosso país. Deste modo, tendo a oportunidade de desen-
volver trabalhos que integram os efeitos da nutrição na reprodução suína, acredi-
tamos que o LATES é um ambiente propício para a formação de ideias inovadoras 
que possam contribuir para o desenvolvimento da suinocultura nacional. 

Contato
Tel.: +55 11 3091-7649
E-mail: vrafmvz@usp.br
Site: http://vra.fmvz.usp.br/laboratorio-de-andrologia-e-tecnologia-de-em-
brioes-suinos-prof-dr-anibal-de-santanna-moretti-lates/

Laboratório de Ensino e Pesquisa em Patologia da Reprodução (LEPPaR)

As atividades do Laboratório têm foco nas técnicas de diagnóstico avançado, 
assim como o tratamento médico para as condições relacionadas ao apare-
lho reprodutor de machos e fêmeas, abrangendo as espécies bovina, equina 
e ovina. Possui duas linhas básicas de investigação que merecem atenção 
especial visto à importância da pecuária em todas as espécies: Efeito da 

qualidade do sêmen sobre a fertilidade e Degeneração testicular. Tem como 
objetivos aprofundar o conhecimento de aspectos relacionados à fisiopatolo-
gia das afecções reprodutivas que acometem as espécies de animais domés-
ticos de produção; o desenvolvimento de novas ferramentas diagnósticas e 
de investigação das alterações reprodutivas e capacitar profissionais para as 
atividades de pesquisa e/ou ensino. 

As atividades incluem exame andrológico, análise seminal, criopreservação e re-
frigeração de sêmen, ultrassonografia (modos B e color Doppler), termografias, 
exame ginecológico, sincronização de estro, inseminação artificial, exames de 
citologia endometrial, entre outras. 

Contato
Tel.: +55 11 3091-7649
E-mail: vrafmvz@usp.br
Site:http://vra.fmvz.usp.br/laboratorio-de-ensino-e-pesquisa-em-patologia-
-da-reproducao-leppar/

Laboratório de Dosagens Hormonais (LDH) 

O LDH atua na prestação de serviços para o HOVET, diversos departamentos e 
instituições. Também auxilia alunos graduandos, pós-graduandos e docente em 
suas pesquisas, desta e de outras instituições de ensino. 

Serviços prestados: Dosagens dos seguintes hormônios: Progesterona; Testos-
terona Total; Estrógenos Totais; Tiroxina Total (T4); Tiroxina Livre (T4L); Triiodoti-
ronina (T3); Cortisol.

Contato
Tel.: +55 11 3091-7649
E-mail: vrafmvz@usp.br
Site: http://vra.fmvz.usp.br/servicos/

Laboratório de Biotecnologias de Ovinos e Caprinos

O Laboratório tem como meta, colaborar e incentivar criadores e técnicos a ma-

mailto:vrafmvz@usp.br
http://vra.fmvz.usp.br/laboratorios/
mailto:vrafmvz@usp.br
mailto:http://vra.fmvz.usp.br/laboratorio-de-andrologia-e-tecnologia-de-embrioes-suinos-prof-dr-anibal-de-santanna-moretti-lates/?subject=
mailto:http://vra.fmvz.usp.br/laboratorio-de-andrologia-e-tecnologia-de-embrioes-suinos-prof-dr-anibal-de-santanna-moretti-lates/?subject=
mailto:vrafmvz@usp.br
http://vra.fmvz.usp.br/laboratorio-de-ensino-e-pesquisa-em-patologia-da-reproducao-leppar/
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nejarem adequadamente os rebanhos de pequenos ruminantes através de mo-
dernas técnicas de Biotecnologia aplicáveis ao campo. 

Serviços prestados: Diagnóstico de gestação por ultrassonografia; Orienta-
ção e implantação de programas de indução de estro; Avaliação andrológica; 
Atendimento a casos clínico-obstétrico; Colheita e transferência de embriões; 
Orientação aos criadores na escolha de raças, manejo sanitário, nutricional e 
reprodutivo.

Contato
Tel.: +55 11 3091-7649
E-mail: vrafmvz@usp.br
Site: http://vra.fmvz.usp.br/servicos/

Laboratório de Biotecnologia do Sêmen e Andrologia

Devido a sua infraestrutura e ao seu rol de equipamentos, o LBSA pode ser conside-
rado um dos mais completos laboratórios de andrologia animal do Brasil, realizando 
pesquisa e assessoria. 

Serviços prestados:  Exame andrológico de touros, garanhões e cachaços; Re-
frigeração e criopreservação do sêmen de touros e garanhões; Análise de sêmen 
congelado de bovinos, equinos, caprinos, ovinos, suínos e aves; Exame clínico-re-
produtivo de fêmeas equinas e bovinas; Avaliação ultrassonográfica do aparelho 
reprodutivo de fêmeas equinas e bovinas; Diagnóstico e acompanhamento gesta-
cional de fêmeas equinas e bovinas; Inseminação artificial na espécie equina; Cole-
ta, transferência e criopreservação de embriões equinos; Avaliação espermática por 
citometria de fluxo; Avaliação computadorizada das características do movimen-
to espermático; Avalição simultânea de integridade das membranas plasmáticas e 
acrossomal e função mitocondrial do espermatozoide por epifluorescência; Avalia-
ção da integridade do DNA espermático; Teste hiposmótico; Citologia endometrial.

Contato
Tel.: +55 11 3091-7649
E-mail: vrafmvz@usp.br
Site: http://vra.fmvz.usp.br/servicos/

Serviços do Laboratório de Fisiologia e Endocrinologia Molecular. 

O LFEM utiliza modelos experimentais in vivo e in vitro para estudar mecanis-
mos endócrinos, celulares e moleculares que controlam os processos repro-
dutivos em animais domésticos. 

Serviços prestados:  Obtenção de plasma de bovinos; Dosagem de con-
centrações hormonais em plasma e em meio de cultura (prostaglandina - 
F2alfa, 13, 14-diidro 15-ceto prostaglandina F2alfa, progesterona); Cultura de 
células e tecidos endometriais; Quantificação da concentração de proteínas 
em fluidos; Separação de proteínas por cromatografia de afinidade e filtração 
em gel; Eletroforese uni e bidimensional de proteína.

Contato
Tel.: +55 11 3091-7649
E-mail: vrafmvz@usp.br
Site: http://vra.fmvz.usp.br/servicos/

13.7.1.2.4 Centro de Odontologia Equina (COE FMVZ-USP) 
O Centro de Odontologia Equina (COE/FMVZ-USP) realiza o atendimento de 
equinos encaminhados por médicos veterinários de campo ou diretamente 
pelos proprietários, para realização de tratamentos odontológicos de diver-
sas modalidades. Atua também como apoio ao tratamento de casos comple-
xos que necessitam de internação e tratamento intensivo das afecções da 
cavidade oral dos equinos e estruturas relacionadas. Possui equipamentos 
específicos para exames complementares, incluindo as técnicas de radiogra-
fia digital, oroscopia, rinoscopia e sinuscopia. Realiza intervenções conser-
vadores, como odontoplastias e restaurações, assim como procedimentos 
cirúrgicos, incluindo as extrações dentárias e trepanações sinusais. 

O atendimento ao público é realizado de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Contato
Campus USP “Fernando Costa”
Centro de Apoio ao Ensino e Pesquisa (CAEP)
Av. Duque de Caxias Norte, 255 - Jardim Elite 
CEP: 13635-900 Pirassununga – SP 
Tel.: +55 19 3565-4118 
E-mail sec.caep@usp.br

mailto:vrafmvz@usp.br
http://vra.fmvz.usp.br/servicos/
mailto:vrafmvz@usp.br
http://vra.fmvz.usp.br/servicos/
mailto:vrafmvz@usp.br
http://vra.fmvz.usp.br/servicos/
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13.7.2 Serviços da Faculdade de Zootecnia e Engenharia 

de Alimentos (FZEA)

13.7.2.1 Unidade Didática Clínico-Hospitalar

A Unidade Didática Clínico-Hospitalar de Medicina Veterinária (UDCH) da 
FZEA-USP tem a finalidade de apoiar o ensino, a pesquisa e a extensão do 
Curso de Graduação em Medicina Veterinária e do Programa de Pós-Gradua-
ção em Biociência Animal. É constituída pelos Serviços de: 

Serviço de Clínica Médica de Cães e Gatos

O Serviço de Clínica Médica de Cães e Gatos desenvolve atividades de exten-
são junto à FZEA, realizando atendimentos clínicos básicos e especializados 
aos animais da comunidade.

Contato
Tel.: +55 19 3565-6886 
E-mail: leite-dellova@usp.br

Serviço de Clínica Cirúrgica de Cães e Gatos

O Serviço de Clínica Cirúrgica de Cães e Gatos desenvolve atividades de 
extensão junto à FZEA, realizando procedimentos cirúrgicos básicos e es-
pecializados aos animais da comunidade.

Contato
Tel.: +55 19 3565-6886    
E-mail: silviohfreitas@usp.br

Serviço de Clínica Médica e Cirúrgica de Equinos

O Serviço de Clínica Médica e Cirúrgica de Equinos desenvolve atividades 
de extensão junto à FZEA, prestando atendimentos clínicos, cirúrgicos e 
obstétricos a equinos.

Contato
Tel.: +55 19 3565-6887
+55 19 3565-6895
E-mail: redoria@usp.br   

Serviço de Patologia

O Serviço de Patologia desenvolve atividades de extensão junto à FZEA, rea-
lizando atendimentos clínicos básicos e especializados aos animais da co-
munidade, realizando necrópsias em animais; confecção de lâminas histo-
lógicas; análises citológicas e histopatológicas; imuno-histoquímica; análise 
morfométrica de tecidos.

Contato
Tel.: +55 19 3565-4096
+55 19 3565-6731
E-mail: rstrefezzi@usp.br 

Serviço de Anestesiologia

O Serviço de Anestesiologia desenvolve atividades de extensão junto à FZEA, 
realizando atendimento de anestesiologia em diversas espécies animais 
atendidos nesta Unidade.

Contato
Tel.: +55 19 3565-6872
E-mail: carregaro@usp.br 

Serviço de Diagnóstico por Imagem 

O Serviço de Diagnóstico por Imagem desenvolve atividades de extensão junto 
à FZEA, promovendo a realização de exames radiográficos, ultrassonográficos 
e de ecodopplercardiografia para animais de produção, equinos e pequenos 
animais - cães e gatos, de pacientes atendidos na UDCH ou externos.

mailto:leite-dellova@usp.br
mailto:silviohfreitas@usp.br
mailto:redoria@usp.br
mailto:rstrefezzi@usp.br
mailto:carregaro@usp.br
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Contato
Tel.: +55 19 3565-6879 
E-mail: marcusfeliciano@usp.br    

Serviço de Laboratório Clínico Veterinário

O Serviço de Laboratório Clínico Veterinário desenvolve atividades de exten-
são junto à FZEA, realizando exames que auxiliam no diagnóstico das afec-
ções que acometem animais.

Contato
Tel.:  +55 19 3565-6877
E-mail: silviohfreitas@usp.br

Serviço de Buiatria e Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos 

Ruminantes

O Serviço de Bovinos e de Pequenos Ruminantes desenvolve atividades de 
extensão junto à FZEA, realizando procedimentos clínicos, cirúrgicos e obsté-
tricos de bovinos, ovinos e caprinos.  

Contato
E-mail: ehbirgel@usp.br
Tel.: +55 19 3565- 6880
+55 19 3565-6888

Serviço de Células-tronco e Testes Pré-clínicos

O Serviço de Células-tronco e Testes Pré-clínicos desenvolve atividades de 
extensão junto à FZEA, trabalhando com células de diversas fontes com fi-
nalidade de tratamento de animais com insuficiência renal crônica, doenças 
neurológicas, cinomose, entre outras afecções.

Contato
E-mail: ceambrosio@usp.br 
Tel.: + 55 19 3565-6882

Os serviços prestados pela UDCH incluem o atendimento a animais das comu-
nidades urbana e rural da região, Campus da FZEA e outras unidades da USP, 
realização de exames diagnósticos complementares internos e externos, que 
são essenciais para formação de graduando de medicina veterinária e, tam-
bém, para realização de pesquisas não só dos pós-graduandos da FZEA, mas 
também de outras instituições de pesquisa. Também são oferecidos Programas 
de Residência Veterinária, Práticas Profissionalizantes, Atualização e Estágios 
Curriculares para alunos da USP e outras Instituições de Ensino Superior. 

O horário de funcionamento para casos novos é de segundas às sextas-fei-
ras, das 8h às 12h e das 14h às 17h, por meio de agendamento de consultas 
e cirurgias. 

Aos sábados, domingos e feriados são realizados plantões para acompanha-
mento de animais internados (equinos e ruminantes). 

O atendimento clínico-hospitalar não é gratuito, sendo cobradas tarifas para con-
sultas e demais procedimentos realizados, de acordo com cada caso ou doença. 

Contato
Campus “Fernando Costa” da USP
Av. Duque de Caxias Norte, 225
CEP: 13635-900 Pirassununga - SP
Tel.: +55 19 3565-6886
E-mail: udch@usp.br
Site: http://www.fzea.usp.br/?page_id=4174

13.7.2.1 Serviços Oferecidos pelos Departamentos da FZEA

13.7.2.2.1 Departamento de Ciências Básicas

E-mail: zab@usp.br
Site: http://www.fzea.usp.br/?page_id=3896

Laboratório de Fisiologia Animal – LAFA

O Laboratório de Fisiologia Animal (LAFA) realiza análises laboratoriais relaciona-

mailto:silviohfreitas@usp.br
mailto:silviohfreitas@usp.br
http:// ehbirgel@usp.br
mailto:ceambrosio@usp.br
mailto:udch@usp.br
http://www.fzea.usp.br/?page_id=4174
mailto:zab@usp.br
http://www.fzea.usp.br/?page_id=3896
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das às atividades de Pesquisa, Ensino e Extensão realizados pela FZEA, outras 
unidades da USP, FACV/UNESP, Instituto de Zootecnia, EMBRAPA Gado de Leite, 
EPAMIG, UFJF, UFMG e UEM. No laboratório são realizadas análises bioquímicas, 
hormonais, imuno-histoquímicas e expressão gênica relacionadas ao estudo da 
fisiologia da lactação, do comportamento e do estresse dos animais leiteiros.

Contato
Tel.: +55 19 3565-4090
E-mail: jnegrao@usp.br

13.7.2.2.2 Departamento de Zootecnia

Contato
E-mail: zaz@usp.br
Site: http://www.fzea.usp.br/?page_id=3999 

Laboratório de Aquicultura

No Laboratório de Aquicultura são realizadas análises de composição centesimal 
(bromatológicas) de alimentos, rações e pescado. Também está equipado para 
realizar análises de qualidade de água de viveiros e tanques de piscicultura, 
como determinação de pH, oxigênio dissolvido, alcalinidade, etc. Este Labora-
tório determina a digestibilidade in vitro de ingredientes e rações para peixes 
e também está equipado com caixas específicas para determinação dos coefi-
cientes de digestibilidade aparente em peixes. Além disso, analisa os indicado-
res de qualidade de pescados processados ou in natura (BNV, TBA, NNP, drip 
livre, etc). Também está equipado para obtenção de carne mecanicamente 
separada, por meio de uma despolpadora High Tech, para posterior elaboração 
de produtos à base de polpa de peixe. Além dos equipamentos laboratoriais bá-
sicos, os principais equipamentos deste Laboratório são: balanças eletrônicas 
e analíticas, espectrofotômetro, bloco digestor, aparelho de Soxhlet, micro-K-
jeldhal, forno mufla, equipamentos para análises de água (como termômetros, 
oxímetro, phmetros, condutivímetros, etc), além de microscópios acoplados a 
computadores com programas próprios para biometrias de larvas e ovos de 
peixe, bem como de cortes histológicos de peixes.

Contato
Tel.: +55 19 3565-4184
E-mails: daflin.mello@usp.br e ivesbueno@usp.br

Laboratório de Avaliação Animal e Qualidade de Carne

O Laboratório de Avaliação Animal e Qualidade de Carne (LAAQC) tem por ob-
jetivo a avaliação e o desenvolvimento de tecnologias não-destrutivas para 
a avaliação de características de desempenho animal, composição corporal, 
características de carcaça e qualidade de carne de diferentes espécies de in-
teresse zootécnico. Para isso, são utilizadas tecnologias como ultrassonogra-
fia em tempo real, análise de imagens digitais, espectroscopia de infraver-
melho, termografia de infravermelho entre outras. Além disso, o Laboratório 
conta com estrutura de confinamento, com capacidade para confinar bovi-
nos, além de estrutura para realização de análises físicas e químicas da carne 
(pH e temperatura, cor, perda de água por cocção, força de cisalhamento, 
oxidação lipídica-TBARS, lipídeos totais e comprimento de sarcômero).

Contato
Tel.: +55 19 3565-4206
E-mail: sauloluz@usp.bri
Site: https://sites.usp.br/laaqc/

Laboratório de Avicultura

O Laboratório de Avicultura tem sido utilizado para realização de atividades de 
pesquisa e ensino, relacionadas à determinação das exigências nutricionais de 
aves, avaliação de ingredientes e aditivos para alimentação de aves, estudos 
sobre a qualidade interna e externa de ovos e do comportamento do potencial 
de crescimento e deposição de nutrientes de poedeiras comerciais. O Labo-
ratório conta com estrutura para criação de aves, análises de ingredientes e 
rações, avaliações de desempenho carcaças de aves de interesse comercial.

Contato
Tel.: +55 19 3565-4385
E-mail: defaria@usp.br 

mailto:jnegrao@usp.br
mailto:zaz@usp.br
http://www.fzea.usp.br/?page_id=3999
mailto:daflin.mello@usp.br
mailto:ivesbueno@usp.br
mailto:sauloluz@usp.bri
https://sites.usp.br/laaqc/
mailto:defaria@usp.br
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Laboratório de Biometeorologia e Etologia

O Laboratório de Biometeorologia e Etologia – LABE – realiza testes de tole-
rância ao calor (bovinos, bubalinos e ovinos), avaliação de recursos de con-
forto térmico e climatização, bem como, análise de comportamento animal. 
Os principais equipamentos deste Laboratório são: termômetros, termohi-
grômetros, globotermômetros, miniestação meteorológica, sistema de clima-
tização, data loggers de temperatura telemétrico, computadores em rede, 
piquetes experimentais, gaiolas e câmara climática.

Contato
Tel.: +55 19 3565-4344
E-mail: cristitto@usp.br
Site: https://labeusp.wixsite.com/labefzeausp

Laboratório de Bromatologia

O Laboratório de Bromatologia vem sendo utilizado intensamente pela co-
munidade interna e externa da FZEA. Realiza em suas dependências análi-
ses de rações, matérias primas, plantas forrageiras, fenos, silagens, resíduos 
agrícolas ou da agroindústria. No Laboratório, são realizadas as seguintes 
análises da composição centesimal dos alimentos: umidade, matéria seca, 
matéria mineral, proteína bruta, extrato etéreo e fibra bruta.  No mesmo 
laboratório, são realizadas as determinações de fibra em detergente neu-
tro, fibra em detergente ácido, lignina permanganato de potássio, lignina em 
detergente ácido, lignina de Klason, celulose, hemicelulose, pectina, amido, 
açúcares redutores, sacarose, índice de acidez, matéria orgânica, nitrogê-
nio total, proteína bruta, nitrogênio não proteico, solubilidade proteica, pH 
e índice de peróxidos. Somados aos equipamentos laboratoriais básicos, os 
principais equipamentos deste Laboratório são: estufas, balanças analíticas 
e semi-analíticas, destiladores, forno mufla, aparelhos para determinação de 
fibra e gordura, banho-maria, chapas aquecedoras, pHmetros, destiladores, 
aparelho micro-Kjeldahl e bloco digestor, leitor de densidade óptica.

Contato
Tel.:  +55 19 3565-4180
E-mail: cbgomide@usp.br

Laboratório de Fermantabilidade Ruminal

O Laboratório de Fermantabilidade Ruminal (LFR) desenvolve pesquisas em 
metabolismo ruminal, biotecnologia e nutrição de ruminantes. São realizadas 
análises laboratoriais de pesquisas realizadas especialmente com ruminantes 
sob diversos sistemas de alimentação, entre elas: determinações de amônia 
(NH3) e de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC); pH, matéria seca do conteú-
do ruminal, degradabilidade e digestibilidade de nutrientes em alimentos, de 
energia bruta com bomba calorimétrica. O LFR também realiza ensaios in vitro 
de Fermentabilidade usando a técnica de produção de gases Possui diversos 
equipamentos como microscópios óticos; ultracentrífuga refrigerada de alta 
rotação; espectrofotômetro UV/VIS; bomba calorimétrica; cromatógrafo gaso-
so; balanças de precisão, estufas de cultura e secagem; cilindros de gases; ul-
trapurificador de água, microcomputadores e materiais laboratoriais de rotina.

Contato 
Tel.: +55 19 3565-4181
E-mail: prisales@usp.br 

Laboratório de Nutrição e Alimentação de Equinos, Cães e Gatos e 
Fisiologia do Exercício

Este Laboratório tem por objetivo avaliar ingredientes e dietas para equinos, 
cães e gatos e aplicá-las a animais atletas e de companhia visando avaliar 
variáveis funcionais, fisiológicas e bioquímicas nestas espécies.

Contato 
Tel.: +55 19 3565-4187
E-mail: robertabrandi@usp.br 

13.7.2.2.3 Departamento de Medicina Veterinária Força Tarefa 

COVID-19 USP Pirassununga

É um dos cinco centros da USP, criados em março de 2020 para atender 
à Rede de Diagnóstico Covid-19 do Estado de São Paulo. A Força Tarefa 
Diagnóstico Covid-19 USP Pirassununga já realizou aproximadamente de 200 

mailto:cristitto@usp.br
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mil testes, além de quase 5000 sequenciamentos. Entre os serviços oferecidos 
à comunidade estão a realização de: RT-PCR utilizando amostra de saliva, 
planos de monitoramento contínuo para escolas, repartições, empresas e 
indústrias; sequenciamento genético do vírus SARS-CoV2; teste de detecção 
de anticorpos neutralizantes por ELISA.

Contato 
Tel.: +55 19 3565.4063
E-mail: covid19_pira@usp.br 

Central Multiusuário de Biologia Celular

Dispõe de equipamentos que incluem análises de imagens e microscopia, 
citometria de fluxo, biologia celular e molecular, caracterização de nanopar-
tículas, pipetagem e extração de ácidos nucléicos robotizada. Desenvolve 
pesquisa básica e aplicada e tem como missão prover apoio tecnológico a 
pesquisadores em atividades na universidade e no setor privado, que preci-
sem usar equipamentos e serviços para executar seus projetos de pesquisa.

Contato 
Telefone: +55 19 3565-4162
E-mail: cibeleprado@usp.br 

Central Multiusuário de Biologia Molecular e Bioinformática de 

Pirassununga 

Trata-se de uma instalação de apoio à pesquisa que congrega equipamentos 
e que oferece serviços aos usuários, executados por técnicos especialistas e/
ou pelo próprio usuário após treinamento, com o objetivo de otimizar o uso 
desses equipamentos. Serviços Oferecidos: assessoria científica para o de-
senvolvimento de projetos, análises de bioinformática e sequenciamento de 
próxima geração (NGS), desenvolvimento de testes diagnósticos, experimen-
tos com cultivo de células, metagenômica, clonagem em bactérias, análises 
de biologia molecular utilizando-se PCR, PCR em tempo real, detecção de 
proteínas por ELISA, imunoistoquímica e western blot, etc.

Contato
E-mail: fukumasu@usp.br

Laboratório de Doenças Infectoparasitárias de Animais Domésticos

Criado para desenvolver ações de ensino, extensão e pesquisa em conso-
nância com a missão da FZEA e da USP, estando aberto a parcerias com en-
tidades externas e outros interessados. Dentre as atividades desenvolvidas, 
podemos ressaltar a detecção direta e indireta de patógenos de interesse ve-
terinário por meio de isolamento, biologia molecular e técnicas sorológicas, 
além de consultorias em biosseguridade. 

Contato
Tel.: +55 19 3565-6825
E-mail: letticie@usp.br

Laboratório de Farmacologia e Bioquímica (LFBq)

Presta serviço de liofilização de amostras e quantificação de materiais bio-
lógicos por espectroscopia em comprimento de onda entre 190 nm e 1100 
nm utilizando espectrofotômetro Epoch 2 (Biotek). No espectro visível faz 
leitura de placa de 96 canais e no espectro ultravioleta é possível ler até 16 
amostras de 2 microlitros simultaneamente, ideal para quantificar proteínas 
e ácidos nucléicos (RNA e DNA). Desenvolve métodos analíticos de quantifi-
cação de amostras através da escolha do comprimento de onda que diferen-
cia reagentes de produtos através da caracterização da absorção de luz (UV, 
VIS) por varredura no espectro de 190-1100 nm. 

Contato
Tel.: +55 19 3565-6828
E-mail: edsilva@usp.br
Site: https://sites.usp.br/lfbq/ 

Laboratório de Cultivo de Células-tronco e Terapia Gênica

O grupo de desenvolvimento de terapias inovadoras (GDTI) tem como alvo a 
realização de pesquisas nas áreas de células-tronco, e em novas tecnologias 
de edição gênica na Medicina Veterinária. Nosso grupo investiga a potencia-
lidade de células de diversas fontes tais como: células-tronco mesenquimais 
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do saco vitelino bovino, membrana amniótica felina, canina, epitélio olfatório 
fetal canino, células iPSC de tecido adiposo cunicular e células somáticas ca-
ninas. Com os avanços na área da biotecnologia, visamos o uso de técnicas 
inovadoras para obtenção de resultados fidedignos ao desenvolvimento in 
vivo e in vitro, assim como estudos pré-clínicos para o tratamento de doen-
ças como Cinomose e Insuficiência renal crônica.

Nosso laboratório possui equipamentos e infraestrutura para o desenvolvimen-
to de projetos delineados nas técnicas de Biologia Molecular e Terapia Celular. 

Serviços de reabilitação de cães e gatos são focos do laboratório e serviços 
oferecidos pela equipe do GDTI/USP/FZEA.

Contato
Tel.: +55 19 3565-6882
E-mail: ceambrosio@usp.br 

Laboratório de Higiene Zootécnica

Apresenta atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de microbiologia 
(subáreas: virologia, bacteriologia e micologia), com ênfase no desenvolvi-
mento e aplicação de métodos fenotípicos, imunoenzimáticos e moleculares 
para o diagnóstico de viroses e bacterioses em espécies animais domésticas 
e silvestres e epidemiologia molecular de bioagentes de importância em Me-
dicina Veterinária, Zootecnia e Saúde Pública (zoonoses e doenças veicula-
das por alimentos). No portfólio de serviços prestados às comunidades inter-
na (pesquisadores, servidores) e externa (produtores rurais, profissionais a 
campo/clínicos) do Campus “Fernando Costa” da USP, tem-se: isolamento e 
enumeração de bactérias e fungos, identificação bacteriana e realização de 
antibiograma, a partir de amostras de origem animal. 

O atendimento ocorre de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. 

Contato
Tel.: +55 19 3565-6899
+55 19 3565-4104
E-mail: rlmoros@usp.br 

Laboratório de Imaginologia Veterinária

O LIV/ZMV tem suas ações integradas com o Serviço de Diagnóstico por Ima-
gem vinculado à Unidade Didática Clínico Hospitalar de Medicina Veterinária 
(UDCH – Hospital Veterinário), permitindo além do desenvolvimento de pes-
quisas nas diversas áreas de diagnóstico por imagem na veterinária, uma 
maior integração dos resultados obtidos com acadêmicos de Medicina Vete-
rinária, pós-graduandos, médicos veterinários e toda comunidade envolvida 
em ações de extensão.

Contato 
Tel.: +55 19 3565-6879
E-mail: marcusfeliciano@usp.br 

Laboratório de Imuno-Histoquímica e Fisiologia Experimental

Direciona suas atividades de Pesquisa e Extensão para as áreas de Biologia 
celular e Fisiologia Renal. O laboratório presta serviços à USP e também à co-
munidade externa realizando técnicas de imuno-histoquímica celular, tecidos 
e de biologia molecular.

Contato
Tel.: +55 19 3565-6818
E-mails: daniele@usp.br e leite-dellova@usp.br 

Laboratório de Imunologia de Parasitas

Realiza atividades de Pesquisa, Ensino e Extensão na área de parasitologia 
dos animais domésticos incluindo também peixes e animais silvestres.  O 
laboratório realiza diagnóstico de parasitas através de exames coproparasi-
tógicos, técnicas imunológicas e moleculares.  

Contato
Tel.: +55 19 3565-4113
+55 19 3565-4109
E-mail: antomaia@usp.br 
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Laboratório de Melhoramento Animal

Ligado ao GMAB – Grupo de Melhoramento Animal e Biotecnologia da FZEA, 
este laboratório desenvolve estudos sobre a utilização de modelos mistos sob 
modelos animais na avaliação genética de reprodutores; desenvolvimento de 
programas de computador de interesse em melhoramento genético animal, 
estudos sobre modelos alternativos para análise genética de dados, análise 
de níveis de endogamia dos rebanhos e economia aplicada ao melhoramento 
genético animal.

Entre os serviços oferecidos à sociedade, destacam-se: trabalhos em parceria 
com a iniciativa privada (escrituração zootécnica, organização de banco de da-
dos, análises em SAS, estimação de parâmetros genéticos, avaliação genética e 
sumário de touros, análise econômica e índices de seleção) e desenvolvimento 
de programas de seleção para espécies animais de interesse zootécnico.

Contato
Tel.: +55 (19 3565-4107
E-mail: jbferraz@usp.br

Laboratório de Morfofisiologia Molecular e Desenvolvimento 

Tem como finalidade apoiar a Pesquisa, Ensino e Extensão realizados pela 
USP. O Laboratório presta serviços à USP e também à comunidade externa, 
realizando: produção in vitro de embriões bovinos por transferência nuclear 
ou fertilização in vitro. 

Contato
Tel.:  +55 19 3565-4162
E-mail: cibeleprado@usp.br 

Laboratório de Medicina Veterinária Preventiva Aplicada

Apoia as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão realizadas na Faculda-
de de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA) e em outras unidades 
da Universidade de  São Paulo (USP). O LMVPA tem apoiado as pesquisas 
relacionadas ao  COVID-19. O LMVPA também realiza pesquisa e assistên-

cia técnica à comunidade externa, realizando testes de  diagnósticos para 
doenças infecciosas e parasitárias que acometem animais domésticos, 
como cães, gatos, bovinos,  equinos, suínos e aves e animais silvestres. 
Presta consultoria sobre epidemiologia, técnicas de diagnóstico, patoge-
nia, desenvolvimento de vacinas para  doenças infecciosas e parasitárias. 
Responsáveis: Profa. Dra. Helena Lage Ferreira e Profa. Dra. Trícia Maria Fer-
reira de Sousa Oliveira.

Contato
Tel.: +55 19 3565-6840

Laboratório de Oncologia Comparada e Translacional

Realiza atividades de pesquisa sobre a biologia do câncer, caracterização de 
novos alvos terapêuticos e busca de marcadores prognósticos em neoplasias 
de animais domésticos sempre com uma visão comparada e buscando tradu-
zir este conhecimento em aplicações práticas para animais e o ser humano. 
Entre os serviços oferecidos à sociedade, destacam-se: testes de citotoxici-
dade de substâncias em células cancerosas e não cancerosas, análises de 
biologia molecular baseadas e PCR e PCR em tempo real, detecção de proteí-
nas por imunoistoquímica, assessoria no desenvolvimento de projetos.

Contato
Tel.: +55 19 3565.6864
E-mail: fukumasu@usp.br 

Laboratório de Patologia

Tem como finalidade apoiar a Pesquisa, Extensão e Ensino realizados pela FZEA 
e outras unidades da USP. O Laboratório presta serviços à USP e também à co-
munidade externa, realizando: necrópsias em animais; confecção de lâminas 
histológicas; análises citológicas e histopatológicas; imuno-histoquímica; aná-
lise morfométrica de tecidos; e consultoria em patologia veterinária.

Contato
Tel.: +55 19 3565-4096

mailto:jbferraz@usp.br
mailto:cibeleprado@usp.br
mailto:fukumasu@usp.br
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+55 19 3565-6731
E-mail: rstrefezzi@usp.br 

Laboratório de Pesquisa em Clínica, Cirurgia e Reabilitação de Equinos

Tem como finalidade apoiar a Pesquisa, Extensão e Ensino realizados pela 
FZEA e outras unidades da USP. O Laboratório presta serviços à USP e tam-
bém à comunidade externa, realizando atendimentos clínicos, cirúrgicos e 
obstétricos a equinos, em sistema de plantão 24 horas, além de consultoria 
em clínica, cirurgia e reabilitação de equinos. 

Contato
Tel.: +55 19 3565-6887
+55 19 3565-6895
E-mail: redoria@usp.br   

Laboratório de Teriogenologia Dr. O. J. Ginther (LT)

Tem como finalidade apoiar a Pesquisa, Extensão e Ensino na FZEA. O LT 
conta com duas unidades, uma casa para as atividades laboratoriais e uma 
unidade de campo para manutenção, manejo e desenvolvimento de experi-
mentos com equinos e bovinos.  Os serviços prestados à USP e à comunidade 
externa são: (1) consultoria sobre a aplicação de biotécnicas reprodutivas a 
campo, (2) clínica médica reprodutiva de equinos (diagnóstico e tratamento), 
e (3) cursos sobre manejo reprodutivo, ultrassonografia B-mode e Doppler e 
biotécnicas reprodutivas (IA e TE) em grandes animais. O Laboratório de Te-
riogenologia está situado na Casa 8 da Vila dos Mestres, Campus “Fernando 
Costa” da USP.

Contato
Tel.: +55 19 3565-6707 
E-mail: luciano.vetmed@usp.br 

Núcleo de Anestesiologia Veterinária

Atua no desenvolvimento de pesquisas vinculadas à área de anestesiolo-
gia veterinária, tendo como principais linhas de atuação o desenvolvimento 
e aprimoramento da anestesiologia e analgesia em animais domésticos e 

selvagens. O laboratório tem forte atuação na extensão universitária, como 
parte do corpo clínico da Unidade Didática Clínico-Hospitalar da FZEA-USP, 
realizando atendimento anestesiológico nas diversas espécies as quais são 
recebidas nesta Unidade. Também atua na prestação de serviços de pesquisa 
para empresas privadas, com foco em dor, analgesia e anestesia. 

Contato
Tel.: +55 19 3565-6872
E-mail: carregaro@usp.br 

Laboratório Multiusuário de Ensino, Pesquisa e Extensão em Análises 
Clínicas Veterinárias  

Esse laboratório tem a finalidades de realizar análises clínicas veterinárias de 
pesquisas desenvolvidas por docentes, e pós-graduandos dos cursos ofereci-
dos pela FZEA e demais Unidades da USP, bem como auxiliar no diagnóstico 
das enfermidades que acometem ruminantes (bovinos, caprinos e ovinos) 
trazidos para atendimento clínico hospitalar ou atendidos diretamente nas 
propriedades pela Clínica Ambulante da FZEA/USP. Afora isso, o laboratório 
dá suporte às atividades de ensino desenvolvidas na área de clínica de bovi-
nos (buiatria) e clínica de pequenos ruminantes e presta serviços de exten-
são a médicos veterinários e empresas que necessitem de suporte laborato-
rial na área de patologia clínica veterinária. Os serviços oferecidos por esse 
laboratório são os seguintes:

hemograma completo;

perfil bioquímico, incluindo avaliação de função hepática, avaliação de fun-
ção renal e lipodograma;

exames coproparasitológico;

exame de urina tipo 1;

hemogasometria.

Contato
Tel.: +55 19 3565-6880

mailto:rstrefezzi@usp.br
mailto:redoria@usp.br
mailto:luciano.vetmed@usp.br
mailto:carregaro@usp.br
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Laboratórios Didáticos Multiusuários

O Departamento de Medicina Veterinária (ZMV/FZEA) ainda conta com labo-
ratórios dedicados ao ensino de graduação, os quais também recebem estu-
dantes de instituições de ensino superior de todo o Brasil para a realização 
de Estágios Obrigatório, a saber: Laboratório Didático de Anatomia Animal, 
Laboratório Didático de Microbiologia e Parasitologia, e Laboratório Didático 
de Microscopia.

Todos os laboratórios do Departamento de Medicina Veterinária estão locali-
zados no seguinte endereço:

Campus USP “Fernando Costa”
Avenida Duque de Caxias Norte, n° 225, 
CEP: 13635-000  Pirassununga-SP

13.7.3 Serviços da Escola Superior de Agricultura

“Luiz de Queiroz”

13.7.3.1 Departamento de Zootecnia

Bezerreiro Experimental “Evilásio de Camargo”

Serviços oferecidos: Dias de campo, cursos, treinamento sobre criação de 
bezerras. Estágios Curriculares/Obrigatórios. Análises de metabólitos para 
grupos de pesquisa de outras instituições.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e em-
presas privadas; estudantes de graduação para realização de estágios

Horário: De segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

Contato
Tel.: +55 19 3429-4134 
E-mail: carlabittar@usp.br

Centro de Treinamento de Recursos Humanos (CTRH) em Zootecnia

Serviços oferecidos: Transferência de conhecimento e tecnologia por meio 
de treinamentos, cursos de aperfeiçoamento (Pastagens e Forragens Suple-
mentares; Nutrição e Produção de Bovinos) e curso de especialização em 
Produção de Ruminantes.

Público-alvo: técnicos, trabalhadores e produtores rurais ligados ao setor 
de produção animal

Horário: De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

Contato
Tel.: +55 19 3429-4438 
E-mail zootecniaesalq@usp.br

Ovinos e Caprinos

Serviços oferecidos: Visitas técnicas na última sexta-feira de cada mês 
letivo.

Público-alvo: comunidade universitária e cidadãos em geral

Critério: agendamento prévio. Visita sob agendamento na última sexta-feira 
de cada mês letivo.

Contato
Tel.: +55 19 3429-4134 
E-mail: zootecniaesalq@usp.br

Software - Ração de Lucro Máximo (RLM)

Serviços oferecidos: Programa de otimização econômica da nutrição de 
bovinos e cursos de treinamento em formulação de rações para bovinos de 
corte e leite.

Público-alvo: comunidade universitária e produtores rurais

Horário: De segunda à sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h.

mailto:carlabittar@usp.br
mailto:zootecniaesalq@usp.br
mailto:zootecniaesalq@usp.br
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Contato
Tel.: +55 19 3429-4478
E-mail: lnca.esalq@usp.br e www.esalq.usp.br/lnca/

13.7.3.2 Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição

Carne e Derivados

Serviços oferecidos: Análise química de rotina: umidade, proteína, gordu-
ra, cinzas, pH, cloreto e nitrito de sódio; análises de qualidade de carne: cor, 
força de cisalhamento e propriedades funcionais.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas e empresas privadas

Público-alvo: De segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 
17h30.

Contato
Tel.: +55 19 3429-4150 | +55 19 3429-4131 
E-mail: lan-esalq@usp.br

Pescado

Serviços oferecidos: Análises de composição, umidade, proteína, lipídeos e 
cinza; análises de frescor; bases nitrogenadas voláteis totais, pH e microrga-
nismos patogênicos; análises organolépticas; aparência, cor, aroma, textura, 
sabor; controle de qualidade na comercialização pós-captura-gelo; distribui-
ção no atacado e varejo; armazenamento no frio; processamentos em unida-
des artesanais; defumação de pescado; beneficiamento de pescado e deri-
vados minimamente processados refrigerados; implantação de unidades de 
congelamento de pescado; reciclagem de subprodutos do beneficiamento do 
pescado, com coleta diferenciada, visando à obtenção de ingredientes para 
ração-silagem e óleo comestível.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e em-
presas privadas. De segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 
às 17h30

Contato
Tel.: +55 19 3429-4131
E-mail: lan-esalq@usp.br

13.7.3.3 Departamento de Engenharia de Biossistemas

Construções Rurais - Área de Produção Animal

Serviços oferecidos: Desenvolvimento de projetos para instalações de ani-
mais, buscando avaliar aspectos de ambiência: construções e conforto térmi-
co animal; além da gestão de sistemas de produção animal utilizando rastrea-
bilidade de precisão.

Público-alvo: produtores rurais, entidades e empresas ligadas ao setor de 
produção animal.

Horário: De segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Tel.: +55 19 3447-8564 
E-mail: chefeleb@usp.br

13.7.3.4 Departamento de Entomologia e Acarologia

Identificação Molecular de Artrópodes

Serviços oferecidos: Caracterização taxonômica baseada em marcadores 
moleculares.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e em-
presas privadas.

Horário: De segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e de 14h às 17h

Contato
Tel.: +55 19 3429-4199 ramal 235 
E-mail: ascorrea@usp.br

mailto:lnca.esalq@usp.br
http://www.esalq.usp.br/lnca/
mailto:lan-esalq@usp.br
mailto:lan-esalq@usp.br
mailto:chefeleb@usp.br
mailto:ascorrea@usp.br
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13.8 Inovação e Empreendedorismo

13.8.1 Conexão USP
Este Programa da Agência USP de Inovação tem por objetivo oferecer a inter-
mediação e o contato entre parceiros (empresas, entidades sem fins lucrati-
vos e governo) e os pesquisadores da Universidade de São Paulo.

Neste programa, os parceiros apresentam suas demandas para que identifi-
quemos pesquisadores na Universidade que tenham a soluções ou propostas 
de projetos de pesquisa que atendam estas necessidades.

Site: http://www.inovacao.usp.br/conexaousp/

13.8.2 Vocação para a Inovação - VPI
O Programa Vocação para a Inovação – VPI oferece orientações iniciais sobre 
questões relacionadas à Inovação, Propriedade Intelectual, Transferência de 
Tecnologia, Convênios e Parcerias, Empreendedorismo, entre outros.

Público

O programa atende somente residentes do Estado de São Paulo.

Empreendedores;

Inventores independentes;

Pequenas e médias Empresas do Estado de São Paulo;

Empresários do Estado de São Paulo, etc.

Serviços oferecidos pelo VPI

Orientação inicial sobre solicitação de patentes;

Orientação inicial sobre parcerias com a USP;

Informação sobre propriedade intelectual e órgãos que possam realizar pro-
cedimentos de proteção;

Identificação de possibilidades de projetos em parceria;

Indicação de linhas de fomento das agências estaduais voltadas à inovação.

Obs. Esclarecemos também que serviços como divulgação de empresas e/
ou produtos, análises mercadológicas, submissões de projetos para fomento, 
depósitos de pedidos, redação de patente, busca de anterioridades, entre 
outros, não são realizados pelo programa.

Agendamento

Para ter acesso ao serviço, é preciso ter um projeto não vinculado à USP e 
agendar o atendimento por formulário eletrônico.

Site: http://www.inovacao.usp.br/vpi/

13.8.3 Disseminação Tecnológica
A USP, por meio da Agência USP de Inovação, faz parte do Serviço Brasileiro 
de Respostas Técnicas – SBRT, uma rede de instituições promovida pelo Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, em par-
ceria com o CNPq, Ibict, SEBRAE Nacional e as ICTs parceiras.

O DT – Disseminação de Tecnologia é um programa de atendimento a consul-
tas de natureza tecnológica, que tem como objetivo fornecer gratuitamente 
respostas técnicas e dossiês tecnológicos para melhorar a qualidade de pro-
dutos ou processos produtivos nos diversos segmentos.

O SBRT está vinculado à Agência USP de Inovação para atender demandas de em-
presários e empreendedores que necessitam de informações técnicas para me-
lhoria de produtos e processos, visando melhorar o desempenho do seu negócio.

Para utilizar este serviço basta acessar http://www.respostatecnica.org.br/

13.8.4 Portal HUB USP Inovação 
Plataforma que reúne as mais diversas informações sobre empreendedoris-
mo e inovação na USP de interesse tanto da comunidade interna quanto dos 
atores da sociedade. 

Iniciativas: Conjunto de iniciativas e programas formais que visam facilitar 
e estimular a inovação e o empreendedorismo, fazendo a ponte entre o 
ambiente acadêmico, as organizações e a sociedade. 

http://www.inovacao.usp.br/conexaousp/
http://www.inovacao.usp.br/vpi/
http://www.respostatecnica.org.br/
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae
http://www.respostatecnica.org.br/
mailto:http://www.respostatecnica.org.br/?subject=
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P&D&I: Na seção de Pesquisa & Desenvolvimento & Inovação, encontramse 
os laboratórios, organizações e programas que atuam para o desenvolvimen-
to e inovação por meio dos CEPIDs, EMBRAPIIs, INCTs e NAPs, além de ofere-
cer uma conexão para as Centrais Multiusuários e Serviços Tecnológicos.

Competências: Nesta seção, é possível consultar quais são as competên-
cias dos pesquisadores da USP, organizados pelas áreas do conhecimento, 
unidades de atuação e seus respectivos campi. São disponibilizados tam-
bém os serviços que podem ser prestados, e a quais grupos de pesquisa e/
ou laboratórios estes pesquisadores estão ligados e as formas pelas quais 
os mesmos podem ser contatados.

Educação: Permite a identificação das diversas disciplinas em nível de 
graduação e pós-graduação associadas aos temas de Empreendedorismo 
e Inovação. Ao fazer uma busca, é possível encontrar as unidades, as con-
dições de oferecimento e códigos e links para acesso às ementas nos sis-
temas institucionais, o Júpiter e o Janus

Empresas com DNA USP: Reúne as empresas que são ou foram incubadas em 
uma das 4 incubadoras da USP, ou que foram direto para o mercado, criadas por 
alunos, ex-alunos e/ou pesquisadores, organizadas por setor de atividade econô-
mica e cidades onde estão instaladas. É possível identificar os principais produtos 
e tecnologias aplicadas por estas empresas e localizar seus contatos e sites.

Patentes: Disponibiliza o conjunto das patentes que estão disponíveis para 
que empresas e organizações possam avaliar o interesse de licenciamento. 
Além das tecnologias que já se encontram em domínio público. 

Para utilizar este serviço basta acessar https://hubusp.inovacao.usp.br (esta-
rá disponível a partir de 15 de setembro).

13.8.5 EMBRAPIIs
A EMBRAPII (Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) é uma 
Organização Social qualificada pelo Poder Público Federal que, desde 2013, 
apoia instituições de pesquisa tecnológica fomentando a inovação na indús-
tria brasileira.   Ela tem por missão apoiar instituições de pesquisa tecnoló-
gica, em selecionadas áreas de competência, para que executem projetos 
de desenvolvimento de pesquisa tecnológica para inovação, em cooperação 
com empresas do setor industrial.

13.8.5.6 Centro de Inovação, Empreendedorismo e
Extensão Universitária da Faculdade de Zootecnia 

e Engenharia de Alimentos
O Centro de Inovação, Empreendedorismo e Extensão Universitária (UNICE-
TEX) tem como finalidade apoiar a Pesquisa, Extensão e Ensino na área de 
gestão, inovação e formação empreendedora, realizados pela FZEA e outras 
unidades da USP. Em sua atividade, iniciada há 12 anos, objetivou estruturar 
um espaço de integração de natureza empreendedora com a formação de um 
Centro de estudos e extensão voltado para a formação de redes de coopera-
ção para tratar questões de propriedade intelectual, marcas e patentes, (apoio 
a Agência USP de Inovação), capacitação de recursos humanos na área de ne-
gócios e desenvolvimento tecnológico junto ao Campus da USP de Pirassunun-
ga. O UNICETEX apresenta subprojetos de pesquisa e extensão que podem ser 
visualizados a seguir.

São considerados projetos de Pesquisa e Extensão do UNICETEX:

UNICETec - Incubadora de Empresas Inovadoras de Pirassununga, com foco 
em realizar processos de pré-incubação e incubação de empresas;

Grupo de Estudos e Extensão em Empreendedorismo no Agronegócio (GEMA), 
promovendo a capacitação e práticas empreendedoras para estudantes da 
FZEA/USP e do Ensino Médio/Profissionalizante do entorno de Pirassununga;

Rede AGROINNCUBA – Rede Ibero-americana de Agroincubadoras e Parques 
Científicos/Tecnológicos do Sistema Agroalimentar, coordenando a interação em 
rede para o benchmarking de boas práticas de incubação e geração de pesquisa 
e extensão na área de ecossistemas de inovação voltados para o ambiente agro.

Unidade EMBRAPII Contato
CEINFAR/USP Humberto Ferraz
CICS – POLI/USP Eng. MSc. Gisele Sanches da Silva
ESALQ/USP  Ítalo Delalíbera Jr
IFSC/USP  Vanderlei Salvador Bagnato
POLI/USP POWERTRAIN Agenor de Toledo Fleury
TECNOGREEN – POLI/USP Jorge Alberto Soares Tenório

mailto:https://hubusp.inovacao.usp.br?subject=
mailto:https://embrapii.org.br/unidades/unidade-embrapii-de-descoberta-e-desenvolvimento-de-farmacos-e-biofarmacos-ceinfar-usp/?subject=
https://embrapii.org.br/unidades/unidade-embrapii-de-materiais-para-construcao-ecoeficiente-poli-escola-politecnica-da-universidade-de-sao-paulo/
https://embrapii.org.br/unidades/esalq-escola-superior-de-agricultura-luiz-de-queiroz/
https://embrapii.org.br/unidades/unidade-embrapii-de-biofotonica-e-instrumentacao-ifsc-usp-instituto-de-fisica-de-sao-carlos-da-universidade-de-sao-paulo/
https://embrapii.org.br/unidades/unidade-embrapii-de-tecnologias-associadas-a-powertrain-poli-usp-powertrain-escola-politecnica-da-universidade-de-sao-paulo/
https://embrapii.org.br/unidades/unidade-embrapii-de-quimica-verde-tecnogreen-poli-usp/
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São considerados serviços prestados pelo UNICETEX para o público alvo 
informado:

Assessoria e apoio para a geração de planos de negócios de empresas inova-
doras e projetos de inovação a ser desenvolvidos por empreendedores e ou 
pesquisadores (projetos da linha PIPE da FAPESP): aberta a qualquer cidadão/
cidadã interessado/a;

Cursos e capacitação de práticas empreendedoras para estudantes da FZEA/
USP e do Ensino Médio/Profissionalizante do entorno de Pirassununga;

Recepção de empreendedores estrangeiros para serviços de “landing” den-
tro da parceria com a Rede AGROINNCUBA – Rede Ibero-americana de Agroin-
cubadoras e Parques Científicos/Tecnológicos do Sistema Agroalimentar;

Organização de eventos e cursos voltados para a formação em gestão e em-
preendedora em cadeias do agronegócio para graduandos, pós-graduandos 
e o público em geral;

Apoio e assessoria de negócios para projetos das Empresas Juniores da FZEA/
USP.

Contato
Campus “Fernando Costa” da USP
Av. Duque de Caxias Norte, 225
Tel.: +55 19 3565-4005 (secretaria)
+55 19 3565-4338 (Prof. Celso Carrer)
+55 19 3565-4188 (Prof. Marcelo Ribeiro)
E-mail: unicetex@usp.br, celsocarrer@usp.br ou mrib@usp.br 

13.9 Livrarias
 A Editora da Universidade de São Paulo possui seis livrarias, presentes em Pira-
cicaba, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo, por meio das quais comercializa 
e promove tanto sua própria produção como a das principais editoras do país. A 
fim de aproximar o livro de seus leitores, as livrarias oferecem condições espe-
ciais para que a comunidade da USP e professores de todo o Brasil adquiram as 
publicações da Edusp.

 Livraria Edusp Virtual

 Lojas Físicas - São Paulo

 

Livraria Edusp - João Alexandre Barbosa 

 Av. Prof. Luciano Gualberto, 78, Cidade Universitária - Butantã
CEP:  05508-10 São Paulo - SP
Tel: +55 11 3091-4156 | +55 11 3091-4157
E-mail: jab-edusp@usp.br
Horário: segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 20h

 

Livraria Edusp - Escola Politécnica

 Av. Prof. Almeida Prado, Trav. 2, 128 – Prédio do Biênio, Cidade Universitária 
- Butantã
CEP: 05508-07- São Paulo - SP
Tel.: +55 11 3091-510 | +55 11 2648-0872
E-mail: poli-edusp@usp.br
Horário: segunda-feira a sexta-feira das 8h às 17h

 Livraria Edusp - Museu de Arte Contemporânea

 Av. Pedro Álvares Cabral, 1301, Ibirapuera
CEP: São Paulo - SP
Tel.: +55 11 2648-1012
Email: mac-edusp@usp.br
Horário: terça-feira a domingo, das 10h às 19h

mailto:unicetex@usp.br
mailto:celsocarrer@usp.br
mailto:mrib@usp.br
https://www.edusp.com.br/loja/
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  Livraria Edusp – Piracicaba

Escola de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Prédio da Biblioteca Central)
 Av. Pádua Dias, 11
CEP: 13418-260  Piracicaba - SP
Tel:.  +55 19 3429-4335
E-mail: piracicaba-edusp@usp.br
Horário: segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h

 

Livraria Edusp – Ribeirão Preto

 R. Prof. Clóvis Vieira, Casa 25, Campus da USP
CEP: 14040-900  Ribeirão Preto - SP
Tel.: +55 16 3315-3568
E-mail: ribpreto-edusp@usp.br
Horário: segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h

 Livraria Edusp – São Carlos (ao lado do UBAS)

 Av. Trabalhador São-carlense, 400, Campus 1
CEP: 13564-002 São Carlos - SP
Tel.: + 55 16 3373-8018
E-mail: scarlos-edusp@usp.br
Horário: segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 19h

13.10 Engenharia e Distribuição de Alimentos

13.10.1. Serviços na Faculdade de Engenharia de Alimentos e

Zootecnia

13.10.1.1 Departamento de Engenharia de Alimentos

Contato
E-mail: zea@usp.br
Site: http://www.fzea.usp.br/?page_id=4053

13.10.1.1.1 Laboratório de Encapsulação e Alimentos Funcionais

O Laboratório de Encapsulação e Alimentos Funcionais tem como finalidade 
apoiar a pesquisa, extensão e ensino realizados pela FZEA e outras unidades 
da USP. Também presta serviços à comunidade externa, realizando desidrata-
ção por atomização e liofilização, elaborando microencapsulação por atomi-
zação ou coacervação complexa e fazendo análises de medidas de atividade 
de água. Além disso elaboram projetos de pesquisas que envolvam a carac-
terização e a utilização de produtos funcionais e/ou frutos tropicais.

Contato
Tel.: +55 19 3565-4339
+55 19 3565-6868
+55 19 3565-4288 
+55 19 3565-4282
E-mail: carmenft@usp.br, mmartelli@usp.br, samantha@usp.br, 
            mthomazini@usp.br

http://piracicaba-edusp@usp.br
http://ribpreto-edusp@usp.br
http://scarlos-edusp@usp.br
mailto:zea@usp.br
http://www.fzea.usp.br/?page_id=4053
mailto:carmenft@usp.br
mailto:mmartelli@usp.br
mailto:samantha@usp.br
mailto:mthomazini@usp.br
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13.10.1.1.2 Laboratório de Engenharia de Separações 

O Laboratório de Engenharia de Separações tem como finalidade apoiar a 
pesquisa, extensão e ensino realizados pela FZEA e outras unidades da USP. 
Também presta serviços à comunidade externa, realizando diversos tipos de 
análises físico-químicas (quantificação de nitrogênio/proteínas por método 
de combustão/TCD, quantificação de gordura total a alta temperatura, quan-
tificação de água pelo método Karl Fischer, composição em ácidos graxos, 
acidez livre, compostos vitamínicos e antioxidantes em materiais graxos, vis-
cosidade e densidade de líquidos, entre outras).

Contato
Tel.: +55 19 3565-4084
+55 19 3565-4354
E-mails: chrisrodrigues@usp.br, k.aracava@usp.br  
Facebook: https://www.facebook.com/lesfzea 

13.10.1.1.3 Laboratório de Gestão da Qualidade e Segurança de 

Alimentos

O Laboratório de Gestão da Qualidade e Segurança de Alimentos tem como 
finalidade apoiar a pesquisa, extensão e ensino realizados pela FZEA e outras 
unidades da USP. Também presta serviços à comunidade interna e externa, 
oferecendo análises de contagem de microrganismos em placas, contagem 
de bactérias do grupo coliformes fecais e totais, contagem de coliformes 
termotolerantes, contagem de bolores e leveduras, análise de Salmonella e 
contagem de Staphylococcus aureus. Realiza também, pesquisas na área de 
Gestão da qualidade, incluindo Food Defense.

Contato
Tel.: +55 19 3565-4242
+55 19 3565-6853
E-mails: martakushida@usp.br, carvalhomv@usp.br

13.10.1.1.4 Laboratório de Microbiologia e Micotoxicologia

de Alimentos 

O Laboratório de Microbiologia e Micotoxicologia de Alimentos tem como fi-
nalidade apoiar a pesquisa, extensão e ensino realizados pela FZEA e outras 
unidades da USP. Presta serviços à comunidade externa, realizando análises 
microbiológicas e micotoxicológicas em matérias primas alimentares e tam-
bém ensaios de adsorção de micotoxinas in vitro e in vivo. 

Contato
Tel.: +55 19 3565-4173
+55 19 3565-4179 
+55 19 3565-4315
E-mails: carlosaf@usp.br, carloscorassin@usp.br, roice@usp.br

13.10.1.1.5 Laboratório Multiusuário de Análise Sensorial 

de Alimentos

O LAMASA está disponível para utilização por toda a comunidade científica 
da FZEA para a realização de pesquisas em Análise Sensorial, bem como por 
empresas interessadas em testar seus produtos.

Para utilização do Laboratório de Análise Sensorial, o interessado deve entrar 
em contato com o técnico ou professor responsável para verificar as condi-
ções para realização do teste ou estudo sensorial e posteriormente agendar 
data e horário dos testes por meio do Sistema de Agendamento de Análise 
Sensorial – SAGAS através do endereço www.usp.br/sagasfzea  

O LAMASA também apoia a realização de análise sensorial em projetos de 
pesquisa da FZEA e outras unidades da USP. Para a realização destes projetos 
que envolvem análise sensorial, é necessário obter a aprovação do Comitê 
de Ética em Pesquisa, conforme regulamentado na Resolução 466 de 2012 do 
Conselho Nacional de Saúde. Para isso, o pesquisador deve cadastrar a pes-
quisa e todos os pesquisadores envolvidos na Plataforma Brasil do Ministério 
da Saúde. Este sistema irá fornecer uma folha de rosto (FR) numerada que 
deverá ser assinada pelo pesquisador responsável e pelo responsável pela 
instituição onde a pesquisa estará sendo desenvolvida. Com a FR o pesqui-
sador poderá submeter a sua pesquisa para o Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) para avaliação e aprovação. Estando a pesquisa aprovada pelo CEP, ela 

mailto:chrisrodrigues@usp.br
mailto:k.aracava@usp.br
https://www.facebook.com/lesfzea
mailto:martakushida@usp.br
mailto:carvalhomv@usp.br
mailto:roice@usp.br
http://www.usp.br/sagasfzea
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/
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poderá ser realizada. Informações detalhadas podem ser obtidas na página 
do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da FZEA.

Contato
Tel.: +55 19 3565-4314
+55 19 3565-6852
E-mails: julagui@usp.br, camilamolina@usp.br

13.10.1.1.6 Laboratório de Operações Unitárias e Fenômenos 

de Transportes

O Laboratório de Operações Unitárias e Fenômenos e Transportes tem como 
finalidade apoiar a pesquisa, extensão e ensino realizados pela FZEA e outras 
unidades da USP. Também presta serviços à comunidade externa, realizando 
secagem de fluidos alimentícios por atomização e análises de viscosidade de 
fluidos alimentícios.

Contato
Tel.: +55 19 3565-4197
+55 19 3565-6967
E-mails: cditchfi@usp.br, alan.borim@usp.br

13.10.1.1.7 Laboratório de Processamento de Pães e Massas 

O Laboratório de Processamento de Pães e Massas tem como finalidade apoiar 
a pesquisa, extensão e ensino realizados pela FZEA e outras unidades da USP. 
Também presta serviços à comunidade externa, realizando análise de parâ-
metros de cor (HunterLab), volume (VolScan) e porosidade (scanner HP). O 
LAPROPAMA oferece assessoria no desenvolvimento de projetos de pesquisa.

Contato
Tel.: +55 19 3565-6866
+55 19 3565-6855
E-mails: fernanda.vanin@usp.br, carla.monaco@usp.br

13.10.1.1.8 Laboratório de Tecnologia de Alimentos

O Laboratório de Tecnologia de Alimentos tem como finalidade apoiar a pes-
quisa, extensão e ensino realizados pela FZEA e outras unidades da USP. Tam-
bém presta serviços à comunidade externa, realizando análises físico-quími-
cas de alimentos e insumos, envolvendo análises de textura, de atividade de 
água, de estabilidade de sistemas coloidais com uma centrífuga analítica, de 
interações moleculares com um FTIR, de propriedades térmicas por DSC e de 
microestruturas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia 
de força atômica (MFA).Também são realizados testes para determinação de 
propriedades reológicas de alimentos líquidos.

O conjunto de equipamentos disponíveis para uso estão descritos no seguinte 
site da central multiusuário, onde os interessados podem fazer o agendamento 
de suas análises: http://uspmulti.prp.usp.br/pagina_result_detalhes.php?id=44 

Contato
Tel.: +55 19 3565-6857
+55 19 3565-4186
E-mail: pjsobral@usp.br, amonica@usp.br

13.10.1.1.9 Laboratório de Tecnologia de Biopolímeros

O Laboratório de Tecnologia de Biopolímeros tem como finalidade apoiar a pes-
quisa, extensão e ensino realizados pela FZEA e outras unidades da USP. Tam-
bém presta serviços à comunidade externa, realizando análise instrumental de 
cor e diâmetro de partículas, de estabilidade oxidativa de óleo/gorduras (Ran-
cimat) e de amilose. Esse laboratório também oferece assessoria em projetos 
de pesquisas relacionados à extração/caracterização e aplicação de amidos.

Contato
Tel.: +55 19 3565-4197
+55 19 3565-6850
+55 19 3565-6867
E-mail: cditchfi@usp.br, bel@usp.br, alan.borim@usp.br

http://www.fzea.usp.br/?page_id=2166
mailto:julagui@usp.br
mailto:camilamolina@usp.br
mailto:cditchfi@usp.br
mailto:alan.borim@usp.br
mailto:fernanda.vanin@usp.br
mailto:carla.monaco@usp.br
http://uspmulti.prp.usp.br/pagina_result_detalhes.php?id=44
mailto:amonica@usp.br
mailto:cditchfi@usp.br
mailto:bel@usp.br
mailto:alan.borim@usp.br
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13.10.1.1.10 Laboratório de Controle e Descontaminação

de Micotoxinas

O Laboratório de Controle e Descontaminação de Micotoxinas tem como fi-
nalidade apoiar a pesquisa, extensão e ensino realizados pela FZEA e outras 
unidades da USP. Os principais focos de pesquisas são ocorrência de micoto-
xinas em raçoes para animais e avaliação do risco à saúde, métodos biológi-
cos para descontaminação de micotoxinas em animais de produção, méto-
dos biológicos para descontaminação de micotoxinas em leite e derivados e 
análises para determinação de micotoxinas em ingredientes de ração animal. 
O LCDM também presta serviços à comunidade externa, realizando ensaios 
in vitro e in vivo para avaliação de descontaminação de micotoxinas, na área 
de micotoxinas na alimentação animal, leite e derivados lácteos. 

Contato
Tel.: +55 19 3565-4145
E-mail: carloscorassin@usp.br

13.11  Serviços Agrícolas e Florestais

13.11.1 Serviços da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz” (ESALQ)

13.11.1.1 Departamento de Entomologia e Acarologia

Acarologia

Identificação de ácaros de importância agrícola.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas  
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e de 14h às 17h.

Contato
Departamento de Entomologia e Acarologia - Laboratório de Acarologia
Tel.: +55 3429-4133 ramal 319 
E-mail: moraesg@usp.br

Clínica Entomológica

Atendimento de consultas sobre pragas agrícolas e florestais e recomenda-
ções de controle.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e de 15h às 17h.

Contato
Departamento de Entomologia e Acarologia - Laboratório de Taxonomia 
Tel.: +55 19 3429-4199 - Ramal 227 
E-mail: entomologia@usp.br

Entomopatógenos

Identificação de doenças em criações de insetos e desenvolvimento de inse-
ticidas biológicos a base de fungos para controle de pragas agrícolas.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e de 14h às 17h.

Contato
Departamento de Entomologia e Acarologia - Laboratório de Patologia e 
Controle Microbiano
Tel.: +55 19 3429-4199 - Ramal 231 
E-mail: delalibera@usp.br

Manejo Integrado de Pragas

Recomendações de controle de pragas.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e de 14h às 17h.

http://carloscorassin@usp.br
mailto:moraesg@usp.br
mailto:entomologia@usp.br
mailto:delalibera@usp.br
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Contato
Departamento de Entomologia e Acarologia - Laboratório de Manejo Integrado 
de Pragas
Tel.: +55 19 3429.4199 ramais 209 ou 215 
E-mail: pedro.yamamoto@usp.br

Parasitoides para áreas Agrícolas e Florestais

Desenvolvimento de tecnologia de produção de insetos para controle de pra-
gas, por meio de técnicas biológicas.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e de 14h às 17h.

Contato
Departamento de Entomologia e Acarologia - Laboratório de Biologia de Insetos 
Tel.: +55 19 3429.4199 ramal 209 
E-mail: jrpparra@usp.br

Produtos Químicos e Biológicos

Testes de seletividade a inimigos naturais de pragas.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e de 14h às 17h.

Contato
Departamento de Entomologia e Acarologia - Laboratório de Manejo Integrado 
de Pragas
Tel.: 55 19 3429-4199 ramal 215 
E-mail: pedro.yamamoto@usp.br

Resistência de Insetos a Inseticidas e Plantas Bt

Avaliação da suscetibilidade de pragas a inseticidas e plantas Bt.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e de 14h às 17h.

Contato
Departamento de Entomologia e Acarologia - Laboratório de Resistência de 
Artrópodes a Táticas
Tel.: +55 19 3429.4199 ramal 223
E-mail: celso.omoto@usp.br

13.11.1.2 Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição

Açúcar e Sucroderivados

Utilização do Sistema de Pagamento de Cana pelo Teor de Sacarose (CONSE-
CANA-SP), sendo capaz de coletar e analisar amostras das usinas dando su-
porte técnico às usinas com a coleta de dados e realização de experimentos 
para colaborar com estudos técnico-científicos.

Público-alvo: usinas

Horário: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

Contato
Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição - Setor de Açúcar e 
Álcool 
Tel.: +55 19 3429-4132 | +55 19 34294198
E-mail: lan-esalq@usp.br

Água - Análise Bacteriológica

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas

Horário: De segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

Contato
Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição - Setor de Alimentos
Tel.: +55 19 3429-4150 | +55 19 3429-4131 
E-mail: lan-esalq@usp.br

mailto:pedro.yamamoto@usp.br
mailto:jrpparra@usp.br
mailto:pedro.yamamoto@usp.br
mailto:celso.omoto@usp.br
mailto:lan-esalq@usp.br
mailto:lan-esalq@usp.br
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Análise de Alimentos

Análises para detecção de microtoxinas e de fatores antinutricionais; 
análise bromatológica (proteína, gordura, cinza, fibra e minerais; aná-
lises biológicas (proteína, PER, NPU, CEA e VB); análise sensorial de 
alimentos de origem animal e vegetal.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e 
empresas privadas.

De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição - Setor de Alimentos 
Tel.: +55 19 3429-4150 | +55 19 3429-4131
E-mail: lan-esalq@usp.br

Aminodaria

Análises de composição e propriedades funcionais do amido e dos produtos 
amiláceos; análises bromatológicas de alimentos em geral (proteínas, cinzas, 
carboidratos solúveis e totais, amido e fibra dietética).

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição - Setor de Alimentos 
Tel.: +55 19 3429-4150 | +55 19 3429-4131
E-mail: lan-esalq@usp.br

Treinamento e Boas Práticas de Fabricação e Legislação Sanitária 

na Área de Alimentos  

Treinamento em Boas Práticas de Fabricação (BPF) para os segmentos de ser-
viços de alimentação e indústrias de alimentos; orientação para elaboração 

de rótulos; orientação sobre interpretação da legislação sanitária aplicada a 
todos os segmentos do sistema agroalimentar.

Público-alvo: empresas privadas, entidades públicas e indústrias da área de 
alimentação.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição - Setor de Alimentos 
Tel.: +55 19 3429-4150 | +55 19 3429-4131
E-mail: lan-esalq@usp.br

Frutas e Hortaliças

Determinação da acidez total titulável, pH, ácido ascórbico; análise de con-
trole de qualidade; tecnologia de obtenção de banana passa, geléias, vege-
tais minimamente processados etc.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição - Setor de Alimentos 
Tel.: +55 19 3429-4150 | +55 19 3429-4131
E-mail: lan-esalq@usp.br

Micotoxinas

Análises de detecção e quantificação de micotoxinas em grãos, rações, pro-
dutos processados, produtos agrícolas e subprodutos em geral; treinamento 
sobre amostragem e preparo de amostra para análise de micotoxinas.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

mailto:lan-esalq@usp.br
mailto:lan-esalq@usp.br
mailto:lan-esalq@usp.br
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Contato
Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição - Setor de Alimentos 
Tel.: +55 19 3429 6007 | +55 19 3429-6009 | +55 19 3429- 4131 
E-mail: labmic@usp.br

Óleos Vegetais

Determinações no grão: teor de óleo, proteína, umidade, cinza; determina-
ções no óleo: índice de acidez, de peróxido, de iodo, de saponificação; teor de 
material insaponificável; composição em ácidos graxos e absorção na faixa 
do ultravioleta.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição - Setor de Alimentos 
Tel.: +55 19 3429-4150 | +55 19 3429-4131
E-mail: lan-esalq@usp.br

Produtos Amiláceos

Análises bromatológicas (açúcares, amido, fibras, cinzas); análise da composi-
ção  macromolecular do amido; análises de caracterização funcional do amido.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição - Setor de Alimentos 
Tel.: +55 19 3429-4150 | +55 19 3429-4131
E-mail: lan-esalq@usp.br

Projetos Agroindustriais

Atendimento para instalação de unidades processadoras de alimentos e de 
unidade piloto de processamento de alimentos.

Público-alvo: produtores rurais, entidades estatais e empresas privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição - Setor de Alimentos 
Tel.: +55 19 3429-4150 | +55 19 3429-4131
E-mail: lan-esalq@usp.br

13.11.1.3 Departamento de Ciência do Solo
Água - Análise Química para fins agrícolas

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas

Horário: De segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Ciência do Solo
Contato
Tel.: +55 19 3417-2111 | +55 19 3417 2117  
E-mail:  lso.lab@usp.br

Análises Microbiológicas

Atividade microbiana: respiração do solo; biomassa microbiana; fungos micor-
rízicos arbusculares; colonização e número de esporos de fungos micorrízicos 
arbusculares; contagem do número de bactérias e fungos do solo; determina-
ção do número de bactérias celulolíticas, amonificantes e diazotróficas.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Ciência do Solo
Tel.: +55 19 3417-2118 
E-mail: dlcmesco@usp.br
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Fertilizantes e Corretivos - Controle de Qualidade

Análise do controle de qualidade de fertilizantes e corretivos.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.  

Contato
Departamento de Ciência do Solo
Tel.: +55 19 3417-2108 | +55 19 3417-2159
E-mail: lso.lab@usp.br

Fertilizantes e Corretivos - Análise Físico-Química

Análise química de fertilizante mineral, análise físico-química de corretivos 
agrícolas.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Ciência do Solo
Tel.: +55 19 3417-2111 | +55 19 3417-2117
E-mail: lso.lab@usp.br

Plantas - Análise Química de Material Vegetal

Análise química de material vegetal.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Ciência do Solo
Tel.: +55 19 3417-2108 | +55 19 3417-2159
E-mail:  lso.lab@usp.br

Plantas - Análise Material Vegetal

Análise química de elementos tóxicos, amônio e nitrato em material vegetal, 
interpretação de análise química; diagnose visual de sintomas de deficiência 
e toxicidade de nutrientes.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas

Contato
Departamento de Ciência do Solo
Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. 
Tel.: +55 19 3429-4170 
E-mail:  famontei@usp.br

Química de Solo

PCZ; carga líquida e potencial elétrico; CTC e CTA determinado; absorção de 
elementos em solos; análises de teores totais de metais; extração sequencial.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Contato
Departamento de Ciência do Solo
Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. 
Tel.:  +55 19 3417-2163
E-mail: luijunior@usp.br
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Resíduos Agroindustriais e Industriais

Análises químicas e biológicas para uso na agricultura.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Ciência do Solo
Tel.: +55 19 3417-2111 | +55 19 3147 2117
E-mail: recepcao.fertilizantes@usp.br

Resíduos Agroindustriais e Industriais

Análises microbiológicas para uso na agricultura.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Ciência do Solo
Tel.: +55 19 3417-2118
E-mail: dlcmesco@usp.br

Solo - Análise Química

Análise química para fins de avaliação da fertilidade com recomendação de 
utilização de corretivos e fertilizantes; análise química para fins de levanta-
mento; análise física; ataque sulfúrico.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Ciência do Solo
Tel.: +55 19 3417-2117 | +55 19 3417-2145
E-mail: lso.lab@usp.br

Solo - Análise Microbiológica

Análise microbiológica.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Ciência do Solo
Tel.: +55 19 3417-2118 
E-mail: dlcmesco@usp.br

Solução Nutritiva

Análise química de nutrientes, pH e condutividade elétrica.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 .

Contato
Departamento de Ciência do Solo
Tel.: +55 19 3429-4170 
E-mail: famontei@usp.br
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13.11.1.4 Departamento de Ciências Florestais

Água - Análise Físico-Química

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: De segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h

Contato
Departamento de Ciências Florestais - Laboratório de Ecologia Aplicada 
Tel.: +55 19 3447-6631
E-mail: lea.esalq@usp.br

Caracterização Genética de Espécies Florestais

Análise com marcadores moleculares e isoenzimas.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas

Contato
Departamento de Ciências Florestais - Laboratório de Genética Reprodutiva de 
Espécies Arbóreas
Das 8h às 11h e das 14h às 17h
Tel.: +55 19 3447-6675 
E-mail: lcf.esalq@usp.br

Celulose e Papel

Avaliação de matérias-primas; avaliação das polpas celulósicas; avaliação de 
resíduos; avaliação de contaminantes; avaliação de águas, licores e efluentes 
(análises cromatográficas de alto desempenho) de acordo com portarias e nor-
mas do Ministério da Saúde, Conama e outros.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Contato
Departamento de Ciências Florestais - Laboratório de Química, Celulose e 
Papel 
Tel.: +55 19 3447-6617
E-mail: fjr@usp.br

Identificação de Madeiras

Identificação de espécies florestais; determinação da idade de árvores e de peças 
de madeira através dos anéis de crescimento; avaliação da qualidade da madeira e 
produtos das madeiras: parâmetros anatômicos e físico (densitometria de raios X).

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Contato
Departamento de Ciências Florestais - Laboratório de Anatomia e Identificação 
de Madeira
Tel.: +55 19 34476628 
E-mail: mtomazel@usp.br

Madeira Serrada

Produção, análise mecânica e classificação da madeira serrada.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Contato
Departamento de Ciências Florestais - Laboratório da Engenharia da Madeira 
Te.: +55 19 3447-6691
E-mail: jngarcia@usp.br
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Manejo Florestal para Serraria

Projeto sustentável e usos múltiplos.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Contato
Departamento de Ciências Florestais - Laboratório da Engenharia da Madeira
Tel.: +55 19 3447-6691
E-mail: jngarcia@usp.br

Produtos de Origem Florestal

Avaliações de madeira para energia, produção e qualidade de carvão vegetal e 
correlatos; avaliações de emissões de gases de efeito estufa em processos in-
dustriais; avaliações de óleos, gomas, resinas e outros extrativos de madeiras; 
caracterização de insumos de origem florestal para indústrias madeireiras, têx-
teis e de cosméticos; análises químicas de madeiras e produtos relacionados.

Público-alvo: indústrias madeireiras, têxteis e de cosméticos, produtores rurais, 
entidades públicas, cooperativas e empresas privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 10h às 11h30 e das 15h às 16h30.

Contato
Departamento de Ciências Florestais - Laboratório de Química, Celulose e 
Papel 
Tel.: +55 19 3447-6691
E-mail: lcf.esalq@usp.br

Serraria

Dimensionamento e projeto sustentável.

Público-alvo: produtores rurais, entidades estatais, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às11h30 e das 13h30 às 16h30.

Contato
Departamento de Ciências Florestais - Laboratório da Engenharia da Madeira 
Tel.: +55 19 3447-6691
E-mail: jngarcia@usp.br

Secagem e Painéis de Madeiras

Indicação de programas para secagem convencional; caracterização ener-
gética e físico-mecânica de madeiras e derivados (compensado, MDF, OSB, 
aglomerados).

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Contato
Departamento de Ciências Florestais - Laboratório de Secagem, Preservação e 
Laminação de Madeiras
Tel.: +55 19 3447-6656
E-mail: acanale@usp.br

Solo - Análise Física e Química

Análise física e química para fins de fertilidade e levantamento.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Contato
Departamento de Ciências Florestais - Laboratório de Ecologia Aplicada 
Tel.: +55 19 3447-6631
E-mail: lea.esalq@usp.br

mailto:jngarcia@usp.br
mailto:lcf.esalq@usp.br
mailto:jngarcia@usp.br
mailto:acanale@usp.br
mailto:lea.esalq@usp.br


CARTA DE SERVIÇOS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

386

CARTA DE SERVIÇOS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

387

Tecido Vegetal

Análise química.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Contato
Departamento de Ciências Florestais - Laboratório de Ecologia Aplicada 
Tel.: +55 19 3447-6631
E-mail: lea.esalq@usp.br

13.11.1.5 Departamento de Engenharia de Biossistemas

Água e Solo

Análises para caracterização física e hídrica do solo e recomendações de ma-
nejo de irrigação, análise da qualidade da água.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Engenharia de Biossistemas - Área de Hidráulica e Irrigação 
Tel.: +55 19 3447-8559
+55 19 3434-8560 
E-mail: chefeleb@usp.br

Balanço Hídrico - Determinação

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Engenharia de Biossistemas - Área de Agrometeorologia 
Tel.: +55 19 3429.-123 ramal 260 
E-mail: chefeleb@usp.br

Hidráulica e Irrigação

Ensaios de desempenho e caracterização hidráulica de equipamentos e siste-
mas de irrigação.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Engenharia de Biossistemas - Área de Hidráulica e Irrigação 
Tel.: +55 19 3447-8550 
E-mail:  chefeleb@usp.br

Hidráulica e Solos

Obtenção de parâmetros de transporte de solutos no solo; ajuste de curva de 
retenção de água no solo; testes de produtos na retenção de água e dinâmica 
de nutrientes no solo; calibração de sensores eletrônicos.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Engenharia de Biossistemas - Laboratório de Física do Solo 
Tel.: +55 19 3429-4123 ramal 210 
+55 19 3447-8559 
E-mail: chefeleb@usp.br
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Irrigação

Distribuição de água de aspersores e microaspersores, relação vazão - pressão 
de aspersores, microaspersores e gotejadores, perda de carga em tubulações.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Engenharia de Biossistemas - Área de Hidráulica e Irrigação 
Tel.: +55 19 3447-8574 
E-mail: chefeleb@usp.br

Máquinas Agrícolas

Ensaios de avaliação de desempenho.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Engenharia de Biossistemas - Área de Mecânica e Máquinas 
Agrícolas
Tel.: +55 19 3429-4165 
E-mail: chefeleb@usp.br

13.11.1.6 Departamento de Economia, Administração e 

Sociologia 

Atendimento às Associações e Cooperativas de Produtores Rurais

Assessoria a grupo de produtores na formação e administração de organização 
de produtores; acompanhamento técnico e administrativo a produtores de lei-
te e instalações em usinas de leite; cursos de comunicação rural e organização 
rural, extensão rural e assistência técnica a instituições públicas e privadas.

Público-alvo: associações e cooperativas agropecuárias.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 14h às 18h.

Contato
Departamento de Economia, Administração e Sociologia 
Tel.: +55 19 3447-8607 
E-mail: addlucas@usp.br

Fibras Vegetais

Atividades de capacitação em utilização de fibras vegetais para o desenvol-
vimento de materiais de construção, de papéis especiais e produção de arte-
sanato (trançados e cestarias).

Público-alvo: cidadãos em geral, associações e cooperativas agropecuárias.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 14h às 18h.

Contato
Departamento de Economia, Administração e Sociologia 
Tel.: +55 19 3447-8955
E-mail: mepegara@usp.br

Logística Agroindustrial

Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (EsalqLOG) desen-
volve atividades de pesquisa e extensão em logística agroindustrial: Sifreca 
(Sistema de Informações de Fretes); Siarma (Sistema de Informações de Ar-
mazenagem); SIL Bebidas (Sistema de Informações Logísticas para Bebidas).
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Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, empresas privadas, asso-
ciações e cooperativas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 14h às 18h.

Contato
Departamento de Economia, Administração e Sociologia - Sede EsalqLOG 
Tel.: +55 19 3429-4580 
E-mail: equipetecnica@esalqlog.esalq.usp.br  | https://esalqlog.esalq.usp.br/

Mercados e Commodities Agropecuários

Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) realiza indica-
dores de preços de commodities agropecuárias; informações diárias regiona-
lizadas; publicações (gratuitas e disponíveis no site), Indicadores Pecuários 
(custos de produção) e Indicadores Rurais (PIB do Agronegócio) elaborados 
em parceria com a CNA.

Público-alvo: comunidade universitária, produtores rurais, entidades públi-
cas, empresas privadas, associações, cooperativas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 14h às 18h.

Contato
Departamento de Economia, Administração e Sociologia - Cepea 
Tel.: 19 3429-8801
E-mail:  cepea@usp.br | www.cepea.esalq.usp.br

Resíduos Agroindustriais

Treinamento sobre aproveitamento de resíduos agroindustriais para cultivo de 
cogumelos comestíveis, fabricação de papel, desenvolvimento de materiais de 
construção, produção de artesanatos (trançados e cestarias) e degomagem.

Público-alvo: cidadãos em geral, associações e cooperativas agropecuárias.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 14h às 18h.

Contato
Departamento de Economia, Administração e Sociologia 
Tel.: 19 3447-8595
E-mail: mepegara@usp.br

13.11.1.7 Departamento de Ciências Biológicas Bioquímica e

Biotecnologia de Leveduras

Análises químicas de mostos e vinhos; avaliação de insumos na fermentação; 
avaliação de leveduras; seleção de leveduras para processos industriais.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h30.

Contato
Departamento de Ciências Biológicas
Tel.: +55 19 3429-4169
E-mail: lcb.esalq@usp.br

Estruturas Vegetais

Análise morfológica.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h30.

Contato
Departamento de Ciências Biológicas
Tel.: +55 19 3429-4136 – Ramal 215
E-mail: lcb.esalq@usp.br

Genômica e Biologia Molecular

Sequenciamento e análise de ácidos nucléicos.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.
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Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h30.

Contato
Departamento de Ciências Biológicas
Tel.:  +55 19 3429-4344 ramal 21
E-mail: lcb.esalq@usp.br

Micropropagação Vegetal

Atendimento de consultas técnicas.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h30.

Contato
Departamento de Ciências Biológicas
Tel.: +55 19 3429-4136 ramal 215
E-mail: lcb.esalq@usp.br

Plantas Nativas e de interesse econômico

Identificação taxonômica.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h30.

Contato
Departamento de Ciências Biológicas
Tel.: 19 3429-4136 ramais 227 e 229 
E-mail: lcb.esalq@usp.br

Recuperação de Áreas Degradadas

Realização de projetos, cursos e assessorias.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h30.

Contato
Departamento de Ciências Biológicas
Tel.: 19 3429-4136 ramais 227 e 229
E-mail: lcb.esalq@usp.br

Recursos Naturais

Atendimento de consultas técnicas, envolvendo as áreas de ecologia e recur-
sos naturais.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h30.

Contato
Departamento de Ciências Biológicas
Tel.: 19 3429.4136 ramais 227 e 229
E-mail: lcb.esalq@usp.br

13.11.1.8 Departamento de Fitopatologia e Nematologia

Clínica Fitonematológica

Análises fitonematológicas de solo e material vegetal: identificação e conta-
gem de fitonematóides em solo agrícola e material vegetal.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30.

Contato
Departamento de Fitopatologia e Nematologia - Laboratório de Nematologia 
Tel.: +55 19 3429-4133 - Ramal 32 
E-mail: 1inomoto@usp.br

mailto:lcb.esalq@usp.br
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Clínica Fitopatológica

Atendimento de consultas sobre doenças de plantas e recomendações para 
seu controle; análise de sanidade de sementes; diagnose de doenças asso-
ciadas a fitoplasmas; assessoria em programas de controle de qualidade.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30.

Contato
Departamento de Fitopatologia e Nematologia - Setor de Fitopatologia 
Tel.: (19) 3429.4124 ramal 202 
E-mail: clinica.esalq@usp.br 
Site:  www.lfn.esalq.usp.br/clinica/#

Microscopia Eletrônica

Disponibilização de instalações de microscopia eletrônica de transmissão 
(MET) e varredura (MEV) e de treinamento para formação de novos usuários 
em MET e MEV.

Público-alvo: comunidade universitária da Esalq/USP e de outras instituições 
de ensino e de pesquisa, entidades públicas e privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e as 14h às 17h.

Contato
Departamento de Fitopatologia e Nematologia - Núcleo de Microscopia
Tel.: 19 3429-4405
E-mail:  fatanaka@usp.br
Site: www.lfn.esalq.usp.br/NAP

13.11.1.9 Departamento de Zootecnia

EsalqLab - Plataforma de Análises Laboratoriais para o agro

Plataforma que oferece amplo escopo de análises bromatológicas em alimen-
tos para nutrição animal. Também atuamos de forma integrada com outros 
laboratórios do Departamento de Zootecnia.

Público-alvo: comunidade universitária, entidades públicas e empresas do 
setor de nutrição animal.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

Contato
Departamento de Zootecnia
Tel.: +55 19 3429-4135 
E-mail: atendimento@esalqlab.com.br 
Site: http://esalqlab.com.br/

13.11.1.10 Departamento de Estatística

Assessoria e consultoria de dados agronômicos; planejamento de experi-
mentos agronômicos; interpretação de resultados estatísticos e utilização de 
“softwares” matemáticos e estatísticos.

Público-alvo: comunidade universitária, entidades públicas e empresas agro-
pecuárias.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30

Contato
Departamento de Ciências Exatas - Área de Matemática e Estatística 
Tel.: +55 19 3429-4144 – Ramais: 200/231/244
E-mail: lce.esalq@usp.br

13.11.1.11 Departamento de Ciências Exatas

Fertilizantes e Corretivos - Análise Química

Análises de fertilizantes e corretivos agrícolas.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Ciências Exatas - Área de Química

mailto:clinica.esalq@usp.br
http://www.lfn.esalq.usp.br/clinica/
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Tel.: +55 19 3429-4151
E-mail:  lce.esalq@usp.br

13.11.1.12 Departamento de Genética

Resíduos Agrícolas

Avaliação da possibilidade de uso de resíduos orgânicos em áreas agrícolas.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Ciências Exatas - Área de Química
Tel.: 19 3429-4151
E-mail: lce.esalq@usp.br

Milho

Assessoramento técnico; melhoramento genético.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Genética
Tel.: +55 19 3429-4125
+55 19 3429-4126
E-mail: lgn@usp.br

Soja

Assessoramento técnico; melhoramento genético.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empresas 
privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Contato
Departamento de Genética
Tel.: +55 19 3429-4125
+55 19 3429-4126
E-mail: lgn@usp.br

13.11.1.13 Casa do Produtor Rural

Centro de atendimento que sistematiza as demandas dos produtores rurais de 
todo o Brasil, por meio da elaboração gratuita de respostas técnicas e da inte-
gração com os departamentos, professores e alunos de graduação. Promove 
eventos técnicos e dias de campo para capacitação dos produtores rurais.

Público-alvo: produtores rurais

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Contato
Tel.: +55 19 3429-4178 
E-mail: cprural@usp.br 
Site: www.esalq.usp.br/cprural/

mailto:lce.esalq@usp.br
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13.11.2 Serviços da Faculdade de Zootecnia e Engenharia 

de Alimentos

13.11.2.1 Departamento de Zootecnia

13.11.2.1.1 Laboratório de Avaliação Animal e Qualidade de Carne

O Laboratório de Avaliação Animal e Qualidade de Carne (LAAQC) tem por ob-
jetivo a avaliação e o desenvolvimento de tecnologias não-destrutivas para 
a avaliação de características de desempenho animal, composição corporal, 
características de carcaça e qualidade de carne de diferentes espécies de in-
teresse zootécnico. Para isso, são utilizadas tecnologias como ultrassonogra-
fia em tempo real, análise de imagens digitais, espectroscopia de infraver-
melho, termografia de infravermelho entre outras. Além disso, o Laboratório 
conta com estrutura de confinamento, com capacidade para confinar bovi-
nos, além de estrutura para realização de análises físicas e químicas da carne 
(pH e temperatura, cor, perda de água por cocção, força de cisalhamento, 
oxidação lipídica-TBARS, lipídeos totais e comprimento de sarcômero).

Contato
Tel.: +55 19 3565-4206
E-mail: sauloluz@usp.br
Site:  https://sites.usp.br/laaqc/ 

13.11.2.1.2 Laboratório de Solos

O Laboratório de Solos realiza análises químicas e físicas de solo, análises 
de corretivos e fertilizantes, bem como, análises de plantas. Nas dependên-
cias deste Laboratório são realizadas análises de pH, MO, P, K, Ca, Mg, H+Al, 
SB, CTC, V, m%, S, B, Cu, Fe, Mn, Zn, Na, além de PST + CE, granulometria 
e densidade aparente do solo. No mesmo laboratório, também são reali-
zadas determinações de carboidratos totais e fracionamentos em tecidos 
vegetais, nitrogênio total e fracionamentos em tecidos vegetais, macro e 
micronutrientes em tecidos vegetais. Além dos equipamentos laboratoriais 
básicos, os principais equipamentos deste Laboratório são: balanças analí-

ticas e semi-analíticas, destilador de nitrogênio, blocos digestores, capelas 
para gases especiais, separador de resina, espectrofotômetro de absorção 
atômica, fotômetro de chama e colorímetro. 

Contato
Tel.: +55 19 3565-4174
E-mails: vrherlin@usp.br, mrferraz@usp.br
Site:  http://www.agrariasusp.com.br/

13.11.2.1.3 Laboratório de Minerais

O Laboratório de Minerais realiza análises de minerais em alimentos, plantas, 
suplementos, tecidos animais e resíduos. Nas dependências deste Labora-
tório, são realizadas análises de minerais: cálcio, fósforo, magnésio, sódio, 
potássio, cloro, enxofre, cobre, zinco, ferro, manganês, selênio e flúor. Bem 
como análise de fósforo solúvel, cloreto de sódio, atividade ureática, NH3 e 
fosfatase alcalina e PEG. Além dos equipamentos laboratoriais básicos, os 
principais equipamentos deste Laboratório são: estufas, balanças analíticas 
e semi-analíticas, centrífuga, mesa agitadora, pHmetro, destilador, deioniza-
dor, espectrofotômetro, fotômetro de chama, espectrofotômetro de absorção 
atômica e fluorímetro. 

Contato
Tel.: +55 19 3565-4183
E-mail: saranetto@usp.br

13.11.2.1.4 Laboratório de Qualidade do Leite 

O Laboratório foi recentemente implantado para dar suporte as atividades 
de ensino e pesquisa para graduação e pós-graduação. Nesse laboratório, 
são realizadas análises relativas a características físicas e químicas do leite 
e seus derivados, bem como estudos relacionados à genômica e proteômica. 
O Laboratório ainda está em fase de implantação e no momento conta com 
ultra centrífuga refrigerada, ultra freezer (-80°C), além de balanças de preci-
são, peagâmetro, espectrofotômetro, entre outros.

mailto:sauloluz@usp.br
https://sites.usp.br/laaqc/
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Contato
Tel.: +55 19 3565-4039
E-mail: saranetto@usp.br 

13.11.2.2 Departamento de Engenharia de Alimentos

Contato
E-mail: zea@usp.br 
Site: http://www.fzea.usp.br/?page_id=4053

13.11.2.2.1 Planta Piloto de Processamento de Alimentos

A Planta Piloto do Departamento de Engenharia de Alimentos ocupa uma 
área aproximada de 130 m2, dispõe de um conjunto de equipamentos proje-
tados para atividades de ensino, desenvolvimento de pesquisa e assessoria 
externa.

A planta piloto pode ser utilizada no desenvolvimento de produtos em pro-
jetos conjuntos com o docente responsável. Seu parque de equipamentos é 
constituído de tacho simples e basculante encamisados, despolpadeira, desi-
dratador, concentrador a vácuo, autoclave, moenda de cana, sistema de des-
contaminação de garrafas e frascos por aspersão, recravadeira, seladora de 
barras aquecidas, seladora à vácuo, seladora por indução, descascador abra-
sivo de tubérculos, estufa de secagem, tanques para higienização e recepção 
de matéria-prima, trocador de calor a placas, homogeneizador, contentor 
isotérmico hermético, cabina de fluxo de ar unidirecional para envase assép-
tico, dosadora gravimétrica semi-automática, incubadora tipo BOD, sistema 
de geração de água gelada, máquina de gelo, mini-câmara de congelamento, 
freezer, refrigerador, multi-processador de alimentos, balança industrial e se-
mi-analítica, refratômetro, potenciômetro, vacuômetro, liquidificador indus-
trial, fogão industrial, compressor de ar, dentre outras utilidades.

Contato
Tel.: +55 19 3565-4308
+55 19 3565-4311
E-mails: rpetrus@usp.br, fgallo@usp.br

13.11.2.2.2 Laboratório de Tecnologia de Alta Pressão e

Produtos Naturais

O Laboratório de Alta Pressão e Produtos Naturais tem como finalidade apoiar 
a pesquisa, extensão e ensino realizados pela FZEA e outras unidades da 
USP. Também presta serviços à comunidade externa, realizando extração 
com fluído supercrítico (SFE) e extração com líquido pressurizado (PLE). Faz 
análises de perfil de ácidos graxos por cromatografia gasosa, identificação e 
quantificação de compostos voláteis por cromatografia gasosa (fornecendo 
o padrão), análises de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 
massas (GC/MS) (sem e com laudo).

Contato
Tel.: +55 19 3565-4268
+55 19 3565-4280
E-mails: alelopes@usp.br, nilsonferreira@usp.br
Site: http://www.fzea.usp.br/?page_id=4104

13.11.2.3 Departamento de Engenharia de Biossistemas

Contato
E-mail: zeb@usp.br
Site: http://www.fzea.usp.br/?page_id=6696

13.11.2.3.1 Laboratório de Biossistemas

Atividades de Pesquisa e Ensino: uso racional dos recursos naturais no 
sistema solo-planta-atmosfera. Desenvolvimento de métodos científicos e 
suas experimentações para aprimoramento dos conhecimentos em biossis-
temas e aplicação de tecnologias inovadoras nas áreas de engenharia da 
água no solo; caracterização das águas; reuso agrícola; fitorremediação; ter-
mografia (bem-estar-vegetal) e uso de sensores.

Serviços Oferecidos:  caracterização da qualidade das águas, projetos de 
irrigação, manejo e avaliação de sistemas de irrigação, fertirrigação e plane-
jamento para reuso agrícola.

mailto:saranetto@usp.br
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Equipamentos: módulo didático de irrigação localizada, Diviner 2000, Ten-
símetro, Anel para teste de infiltração da água no solo, Condutivímetro, Re-
fratrômetro, Estufa de secagem, Tanque Classe A, Evaporímetro de Pichet, 
Amostradores de solo, Termômetro de infravermelho, entre outros.

Estágios: interessados em pós-doutorado, doutorado, mestrado, iniciação 
científica e estágios devem entrar em contato diretamente com os professo-
res responsáveis.

Contato
E-mails: fabricio.rossi@usp.br;  tamaragomes@usp.br;  anamachado@usp.br
Tel.: +55 19 3565-6814

13.11.2.3.2 Laboratório Didático de Tecnologia de Produção 

e Sanidade Vegetal

Atividades de Pesquisa e Ensino: sistemas de produção agrícola de base 
agroecológica. Uso racional dos recursos naturais no sistema solo-planta-atmosfe-
ra e o estudo do comportamento fisiológico das plantas. Aplicação de tecnologias 
inovadoras nos cultivos protegidos. Manejo ecológico de pragas e doenças com 
ênfase em bem-estar vegetal e agro-homeopatia. Adubação verde e plantas de 
cobertura. Cultivos com águas residuárias de origem orgânica. Fitorremediação.

Serviços Oferecidos: análises de fisiologia vegetal. Avaliação das variáveis 
ambientais. Planejamento e orientação de cultivos de base agroecológica e 
cultivos protegidos, irrigação com águas residuárias e fitorremediação. Iden-
tificação de praga e orientação para o manejo ecológico. Seleção de cultiva-
res para sistema orgânico. Testes de produtos para incremento da fertilidade 
do sistema agrícola e consequente incremento produtivo.

Equipamentos: balança de precisão, autoclave, estufa de secagem e este-
rilização com circulação e renovação de ar, peagâmetro de bancada, mufla, 
moinho de facas tipo willye, microscópio esteroscópio trinocular, câmara de 
fluxo lâminar, estufas de secagem com circulação e renovação de ar, câma-
ra de fluxo laminar, estufas de secagem com circulação e renovação de ar, 
câmara de germinação, conjunto analisador automático de clorofila (IRGA 
– Ll 6400 XFT, analisador infravermelho de gases (IRGA) para CO2, medidor 
portátil de área foliar (Ll 300C), medidor de bancada de área foliar (Ll 3100), 

analisador de cobertura (dossel) das plantas (LAl 2200), sensor de umidade 
do solo, medidor digital e portátil de radiação luminosa, sensor de tempera-
tura e umidade relativa do ar.

Estágios: interessados em pós-doutorado, doutorado, mestrado, iniciação 
científica e estágios devem entrar em contato diretamente com os professo-
res responsáveis.

Contato
E-mails: fabricio.rossi@usp.br;  tamaragomes@usp.br
Tel.: +55 19 3565-4189

13.11.2.3.3 Laboratório de Energia e Simulação na Engenharia 

de Biossistemas e no Agronegócio

Atuando em consonância com as metas do Objetivo de Desenvolvimento Sus-
tentável 7 da Organização das Nações Unidas (ODS7-ONU) que prevê “Até 
2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis 
a serviços de energia”, o laboratório tem suas ações na área de energia em 
geral, de forma generalista e não mais somente na engenharia de biossiste-
mas e no agronegócio, e objetiva prestar serviços relacionados à energia à 
comunidade interna e externa, além realizar atividades de Pesquisa e Ensino 
e de Cultura e Extensão.

Atividades de Pesquisa e Ensino: Desenvolvimento de estudos e pes-
quisas de energias em geral, energias alternativas e renováveis, eficiência 
energética e lógica fuzzy buscando a difusão de conhecimento e inovações 
para o setor acadêmico e para a sociedade. Aplicação e uso de metodologias 
e ensino ativas, como a aprendizagem baseadas em projetos.

Serviços Oferecidos: Consultorias, treinamentos e cursos em todas as 
áreas de atuação do laboratório para a comunidade em geral, empresas, 
indústrias, instituições de ensino e pesquisa etc., através de convênio com 
a FEALQ - Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz; Programas de aná-
lise e eficiência energética; Sistemas de energia eólica e solar fotovoltaica; 
Aplicações com lógica fuzzy multidisciplinares; Modelagens e simulações; Im-
plantação de sistemas de gestão de energia; Auditorias e diagnósticos ener-
géticos; Levantamento de índices e fatores de eficiência energética.
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Equipamentos: Analisador de redes de energia elétrica; Trena ultrassônica; 
Luxímetro; Termômetro laser; Alicate amperímetro; Multímetros, analógico e 
digital; Computador; Câmera; Decibelímetro; Drone; GPS; Softwares de mo-
delagem e simulação em todas as áreas de atuação do laboratório.

Estágios: Para alunos de graduação (ACCOM, iniciação científica etc.), de 
pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) e de pós-doutorado 
nas áreas de atuação. Os interessados devem entrar em contato diretamente 
com o professor responsável.

Contato
E-mail: caneppele@usp.br 
WhatsApp Business: +55 19 3565-6714
Site: https://lnk.bio/fercaneppele 

13.12  Serviços Educativos

13.12.1 Serviços Educativos pela Escola de Artes,

Ciências e Humanidades
Visitas guiadas 

Sistema Terra, Espaço Sentidos, ExpoMat, NanoEACH, teatro e ciência, abelhas 
e sociedade.

Natureza: Divulgação científica em espaço não formal de educação, dentro 
do programa ECCE.

Público-alvo: Escolas das redes pública e privada, visitantes espontâneos, 
empresas com objetivos específicos ou não.

Forma/critérios de acesso/seleção: agendamento pelo site / telefone do ECCE.

Periodicidade: Durante o ano letivo.

Dias e horários: segunda à sexta-feira das 8h às 17h (sábados das 8h às 12h 
com agendamento a combinar com disponibilidades de monitores).

Contato
Tel.: +55 11 3091-1066
E-mail: visitacienciaeach@usp.br

Oficinas de Ciências da natureza Matemática

Natureza: Divulgação científica em espaço não formal de educação em con-
teúdo específico, dentro do programa ECCE.

Público-alvo: Escolas das redes pública e privada, visitantes espontâneos, 
empresas com objetivos específicos ou não.

Forma/critérios de acesso/seleção: Agendamento pelo site / telefone do ECCE

Periodicidade: Durante o ano letivo.

Dias e horários: segunda à sexta-feira, das 8h às 17h (sábados, das 8h às 12h 
com agendamento a combinar com disponibilidades de monitores).

Contato
Tel.: +55 11 3091-1066
E-mail: visitacienciaeach@usp.br

Desenvolvimento de materiais didáticos para ensino de Ciências da 

Natureza

Natureza: Elaboração de materiais didáticos para conteúdos específicos vol-
tados ao ensino de Ciências da Natureza (CN), dentro do programa ECCE.

Público-alvo: Escolas das redes pública e privada, visitantes espontâneos, 
empresas com objetivos específicos ou não.

Forma/critérios de acesso/seleção: Contato pelo site / telefone do ECCE para 
agendamento de reuniões para iniciar processo de produção.

Periodicidade: Qualquer período, com agendamento prévio.

Dias e horários: Segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. 

Contato 
Tel.: +55 11 3091-1066
E-mail: visitacienciaeach@usp.br

mailto:caneppele@usp.br
https://lnk.bio/fercaneppele
mailto:visitacienciaeach@usp.br
mailto:visitacienciaeach@usp.br
mailto:visitacienciaeach@usp.br
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Empréstimo e/ou venda de materiais didáticos para ensino de

Ciências da Natureza (coleção de artrópodes em resina; moldes

para réplicas de fósseis)

Natureza: Empréstimo e venda de materiais didáticos produzidos pelo EEC 
para ensino de Ciências da Natureza, dentro do programa ECCE.

Público-alvo: Escolas das redes pública e privada, visitantes espontâneos, 
empresas com objetivos específicos ou não.

Forma/critérios de acesso/seleção: Contato pelo site / telefone do ECCE para 
agendamento de reunião.

Periodicidade: Durante o ano letivo.

Dias e horários: Segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. 

Contato
Tel.: +11 55 3091-1066
E-mail: visitacienciaeach@usp.br

Cursos para professores

Natureza: Cursos e oficinas voltados à formação continuada de professores 
da rede pública e privada de ensino, dentro do programa ECCE.

Público-alvo: Escolas das redes pública e privada, visitantes espontâneos, 
empresas com objetivos específicos.

Forma/critérios de acesso/seleção: Contato pelo site / telefone do ECCE para 
agendamento de reunião.

Periodicidade: Durante o ano letivo.

Dias e horários: Segunda à sexta-feira, das 8h às 17h .

Contato
Tel.: +11 55 3091-1066
E-mail: visitacienciaeach@usp.br

13.12.2 Serviços Educativos do Instituto de Biociências
Estação Biologia

A Estação Biologia é um projeto de extensão universitária focado em edu-
cação não-formal de Ciências e Biologia gerido por alunos de graduação do 
Instituto de Biociências da USP.

Recebemos visitas escolares em um espaço de vivências pedagógicas e reali-
zamos diversas ações educativas dentro e fora da Universidade de São Paulo. 
Todas as visitas possuem duração de 3 horas com intervalo de 15 a 30 minu-
tos. Caso seja necessária uma visita com menor duração, favor informar no 
agendamento. 

Nossas atividades são sugeridas para faixas etárias específicas, mas elas po-
dem ser adaptadas para outras idades mediante pedido! Informe-se conosco 
com ao menos 1 mês de antecedência para caso deseje uma atividade nova 
ou adaptada. Para visitas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, rece-
bemos até 25 alunos por visita. Para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio 
o número máximo de alunos por visita é 45. O número mínimo de visitantes 
é de 20 alunos por visita.

Para escolas particulares cobramos uma taxa de R$ 130,00 por visita. O valor 
deve ser trazido em dinheiro no dia da visita.

Conversa Com Pesquisadores

Você conhece o dia-a-dia dos cientistas brasileiros? Nessa atividade, nós con-
vidaremos dois pesquisadores do IB-USP para conversar e responder as per-
guntas dos alunos, além de mostrar aos visitantes como são suas atividades 
do dia a dia como biólogo.

Duração: 1 hora e meia.

Público: Atividade para todas as faixas etárias.

DNA das frutas

A atividade é iniciada com uma discussão sobre conceitos básicos do DNA, 
tais como: qual sua função, qual é o seu tamanho e onde ele está localizado. 
Em seguida, com a ajuda de voluntários, os educadores realizam a extração 
de DNA de uma fruta. Durante todo o processo, os visitantes são levados a 

mailto:visitacienciaeach@usp.br
mailto:visitacienciaeach@usp.br
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racionar o porquê de cada etapa e como ela se relaciona com as proprieda-
des da molécula antes discutidas. 

Duração: 30 minutos.

Público: Alunos de Ensino Médio.

Escavações

Nesta atividade, os alunos são convidados a se tornarem arqueólogos e esca-
varem um sítio com vestígios humanos. Na busca por entender quem eram 
esses humanos e como eles viviam, pretende-se aproximar os alunos do fa-
zer científico. A proposta é colocar os estudantes no papel de arqueólogos 
e, após essa experimentação, conversar sobre os métodos e a Natureza da 
Ciência.

Duração: 1 hora e meia.

Público: Alunos do Fundamental II e Ensino Médio.

Educação Sexual

O objetivo principal é que os estudantes tenham contato com questões im-
portantes relacionadas à sexualidade. A atividade é dividida em três etapas: 
Primeiramente é feita uma dinâmica para discussão de tabus e questões so-
ciais sobre o tema, seguida de uma roda de conversa. Depois apresenta-se as 
principais doenças sexualmente transmissíveis: como identificá-las e preve-
ni-las. Além disso, busca-se desconstruir preconceitos e tabus que envolvem 
essas doenças, principalmente a AIDS. Por fim, há um rodízio entre diferentes 
estações que abordam os temas: uso de preservativos, menstruação, gravi-
dez e anatomia dos sistemas reprodutivos. 

Durante a visita, será disponibilizada uma caixa de dúvidas, na qual os alu-
nos podem depositar suas perguntas que, mais tarde, serão respondidas pe-
los monitores.

Duração: 3 horas.

Recomendação: Alunos do 9° ano e do Ensino Médio.

Fisiologia

Primeiramente, é feita uma introdução ao sistema nervoso e aos sentidos. 
Em seguida, os visitantes participam de uma série de experimentos que ex-
ploram sua visão, tato, olfato e paladar. Para explicar os resultados, os mo-
nitores abordam a diferença de atividade entre cones e bastonetes, a impor-
tância dos campos receptivos e a interdependência entre olfato e paladar.

Ao término de cada etapa, os alunos elaboram hipóteses com os monitores, 
permeando a evolução dos sentidos e discutindo o método científico utilizado.

Duração: 1 hora e meia.

Público: Alunos do 8° e 9° ano Fundamental II e Ensino Médio.

Insetos Sociais

Nessa atividade, os alunos conhecerão um pouco mais sobre como funcio-
na a comunicação e cooperatividade entre insetos sociais. Ao longo dela, 
demonstramos como essas interações evoluíram e quais as suas vantagens 
para a sobrevivência dessas espécies. Recomenda-se trazer protetor solar e 
repelente, pois haverá atividades ao ar livre.

Duração: 1 hora e meia.

Público: Alunos do Fundamental II e Ensino Médio.

Inter-Ações

Primeiramente os estudantes são introduzidos ao conceito de “interações 
ecológicas” e depois por meio de uma atividade, são desafiados a pensar em 
como os seres vivos interagem entre si. Em um terceiro momento, eles são 
divididos em grupos e levados ao jardim do Instituto, onde devem observar, 
identificar e explicar o maior número de interações que conseguirem.

Duração: 1 hora e meia.

Público: Alunos do Fundamental I.
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Jogo dos Micos 

Neste jogo de pega-pega, os visitantes são convidados a representar plantas, 
micos e jaguatiricas. A atividade tem como objetivo apresentar o funcionamento 
de uma cadeia alimentar e seu equilíbrio dinâmico. Além disso, é simulada uma 
situação de desmatamento, mostrando os impactos de interferências humanas. 
Recomenda-se trazer protetor solar e repelente, pois haverá atividades ao ar livre.

Duração: 30min.

Recomendação: Alunos de Educação Infantil e Ensino Fundamental I.

Laboratório da Genética (Scoisos)

Esta atividade tem como objetivos: introduzir noções básicas de genética e 
colocar o estudante em contato com a terminologia utilizada nesta área do 
conhecimento. Durante a dinâmica, os estudantes simulam a gametogênese, 
a fecundação e a formação de um filhote de Scoisos (um organismo imaginá-
rio), discutindo como ocorre a herança biológica e variabilidade. É essencial 
que os alunos já tenham trabalhado os conceitos básicos de genética, como 
meiose e mitose, em sala de aula!

Duração: 1 hora e meia.

Público: Alunos do Ensino Médio.

Natureza da Ciência, Desenho e Magia

A atividade tem como principal objetivo discutir com os alunos a natureza da 
Ciência. Em um primeiro momento, é apresentado um truque de mágica e os 
visitantes são desafiados a reproduzi-lo. Após o momento em que as diversas 
soluções são compartilhadas, é feita uma discussão sobre as metodologias 
utilizadas durante o fazer científico.

Na segunda parte da atividade, os alunos trabalham em grupos novamente 
para tentarem compreender objetos dos quais eles não têm conhecimento 
por meio do uso do tato. O intuito é demonstrar que a ciência entende o mun-
do através de representações daquilo que observamos e que os alunos no-
tem que a percepção do mundo é particular para cada indivíduo. Na Ciência, 
acontece o mesmo: ela não é uma verdade, pois o objeto em si é inacessível. 

Duração: 1 hora e meia.

Público: Alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Sentindo a Vida

A atividade se destina a crianças de 5 a 10 anos. Ela se baseia na dimensão 
de ganhos afetivos e de habilidades, para além dos cognitivos. Consiste em 
três jogos dos sentidos: no Tato, um objeto biológico deve ser desenhado sem 
ser visto; na Audição, uma história deve ser depreendida de sons; no Olfato, 
enfim, são explorados no jardim novos aromas.

Duração: 1 hora e meia.

Público: Alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I.

Teatro dos Abelhudos

Nesta atividade, realizada com alunos de 5 e 6 anos de idade, o nosso objeti-
vo é passar conceitos básicos sobre o modo de vida de insetos sociais, mais 
especificamente das abelhas.

Para isso, primeiro temos uma breve conversa com as crianças, em que elas 
são incitadas a responder perguntas sobre o comportamento das abelhas.

Depois disso, encenamos um teatro em que as crianças desempenham diferen-
tes funções que as abelhas têm em uma colmeia. É um momento lúdico em que 
as crianças recebem “fantasias”, como anteninhas, lenço, roupinhas de bebês, e 
representam o que acontece em momentos importantes da vida de um enxame.

Duração: 1 hora e meia. 
Público: Alunos da Educação Infantil.

Trilhas da Biodiversidade

Primeiramente, é realizado o Jogo das Garças, em que os alu-
nos têm um primeiro contato com os temas seleção natural e evolu-
ção. Em seguida, eles são divididos em grupos e fazem um rodízio en-
tre estações que abordam diferentes aspectos da evolução por meio da 
seleção natural (camuflagem e convergência, por exemplo). Recomen-
da-se trazer protetor solar e repelente, pois haverá atividades ao ar livre. 
Duração: 1 hora e meia. 

Público: Atividade para todas as faixas etárias.

Agendamento: https://estacaobiologia.ib.usp.br/agendamento

https://estacaobiologia.ib.usp.br/agendamento
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Contato
Edifício Felix Kurt Rawitscher (Edifício Minas Gerais) – Sala IV – 
Rua do Matão, 277 - Cidade Universitária -  Butantã 
CEP: 05422-970 São Paulo – SP
E-mail: estacaobiologia@ib.usp.br

Insetos na Escola

O Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências implementou em ju-
lho de 2018 um serviço de empréstimo de insetários (coleção didática) para 
professores da rede pública (municipal, estadual ou federal) e particular dos 
municípios da região metropolitana de São Paulo. Cada insetário é constituí-
do de uma gaveta entomológica (de madeira e tampo de vidro) contendo 
exemplares de diversas ordens e famílias de insetos da fauna brasileira.

A retirada do empréstimo deverá ser feita às terças-feiras, entre 14h00 e 
16h00, e a devolução, também às terças-feiras, entre 9h30 e 11h30.  O prazo 
para empréstimo é de, no máximo, 14 (quatorze) dias corridos.

O empréstimo será feito diretamente para o professor beneficiário (pessoa 
física) que deverá vir pessoalmente para a retirada e para a devolução do 
material. No ato da retirada, o responsável deverá preencher uma guia de 
empréstimo e entregar cópia da seguinte documentação:

1) RG do solicitante;

2) comprovante de residência do solicitante;

3) carta timbrada assinada pelo responsável da escola (diretor, supervisor) 
contendo nome do professor e sua disciplina, e o endereço da escola.

Agendamento: https://insetosnaescola.ib.usp.br/pt/emprestimo/agendamen-
to.html

Contato
Departamento de Zoologia
Instituto de Biociências -USP 
Rua do Matão, Travessa 14, número 101, sala 156, Térreo, Cidade Universitária 
- Butantã
CEP: 05508-090 São Paulo-SP
Tel.: +55 11-30917511
E-mail: insetosnaescolausp@gmail.com

13.12.3 Serviços Educativos do Museu de Arqueologia e 
Etnologia
Empréstimo de materiais pedagógicos 

O Educativo possui uma série de materiais pedagógicos voltados para a apro-
ximação com as temáticas da arqueologia, etnologia e museologia. Por meio 
da participação nas formações os professores podem retirar emprestado es-
ses materiais por quinze dias e realizar diferentes trabalhos em suas institui-
ções. Uma forma de levar uma parte do Museu a outros locais. 

Atualmente o Educativo disponibiliza para empréstimo:

• Kit educativo de arqueologia e etnologia:  composto por objetos originais, 
réplicas, materiais de apoio como textos e imagens;

• Kit educativo de arqueologia do mediterrâneo: composto por réplicas e 
materiais de apoio como textos e vídeo;

• Kit de brinquedos infantis indígenas: composto por objetos etnográficos 
originais, materiais de apoio como textos, imagens e vídeo;

• Maquetes táteis de arqueologia brasileira: abordam arqueologia da Ama-
zônia, arqueologia urbana, arqueologia de Lagoa Santa e arqueologia das 
casas subterrâneas. O material é ideal para se trabalhar com estudantes 
com deficiência visual.

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 12h ou das 14h às 16h.

Contato
Av. Prof. Almeida Prado, 1466, Cidade Universitária – Butantã
CEP: 05508-070 São Paulo-SP
Tel.: +55 11 3091-4905 
E-mail: educativo.mae@usp.br 

13.12.4 Serviços Educativos pelo Museu de Zoologia
Empréstimo de materiais didáticos

A Seção de Atividades Educativas oferece para educadores – em caráter de 
empréstimo – objetos zoológicos e paleontológicos especialmente prepara-
dos para uso pedagógico – em aulas de Ciências, Biologia e outras disciplinas 
afins, como também para feiras de ciências.

https://insetosnaescola.ib.usp.br/pt/emprestimo/agendamento.html
https://insetosnaescola.ib.usp.br/pt/emprestimo/agendamento.html
mailto:insetosnaescolausp@gmail.com
http://educativo.mae@usp.br
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A coleção disponível para empréstimo inclui animais taxidermizados, esqueletos, 
animais preservados em via úmida, fósseis, réplicas, modelos, fichas e apostilas.

Contato
Seção de Atividades Educativas
Avenida Nazaré, 481, sala 34 – Ipiranga
CEP: 04263-000 São Paulo – SP
Tel.: 55 11 2065-8100  
E-mail: mfer@usp.br

13.12.5 Serviços Educativos do Museu de Geociências 
Empréstimo de materiais didáticos

O Museu de Geociências fornece kits didáticos temáticos para utilização em 
aulas, feiras de ciências ou quaisquer outras atividades relacionadas às pro-
postas educativas da escola. Dentre os materiais emprestados estão mine-
rais, rochas, fósseis, réplicas de fósseis, gemas e artefatos líticos. Os kits vêm 
prontos, dentro de caixas próprias com tabelas de identificação e todos os 
materiais possuem uma numeração e embalagem além de uma descrição, 
para facilitar o reconhecimento de cada item.

Os empréstimos são gratuitos, os materiais dos kits não podem ser cedidos 
de forma avulsa e o período máximo de empréstimo é de uma semana, po-
dendo ser estendido até, no máximo, duas semanas.

Contato
Rua do Lago, 562 – – Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-080 – São Paulo – SP
Tel.: +55 11 3091-3952
Email: mugeo@usp.br

ENTIDADES EXTERNAS 
OU VINCULADAS

Imagem: Fachada da Brasiliana Guita José Mindlin - campus Butantã
Fonte: https://imagens.usp.br
Fotógrafo: Marcos Santos

mailto:mfer@usp.br
http://mugeo@usp.br
https://imagens.usp.br/
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14 Entidades Externas ou Vinculadas

14.1 Associações de Alunos, Docentes e Funcionários 
Técnico-Administrativos

Diretório Central dos Estudantes da USP - DCE Livre Alexandre 
Vannucchi Leme

Rua do Anfiteatro - Cidade Universitária - Butantã

CEP: 05508-000 São Paulo – SP

E-mail: dce@dceusp.org.br

Facebook: facebook.com/DCEdaUSP

Instagram: https://www.instagram.com/dceusp/

Site: http://www.dceusp.org.br

Associação dxs Pós-Graduandxs da USP Capital - Helenira ‘Preta’ 
Rezende

Rua da Praça do Relógio, 74 - Centro de Vivência - Cidade Universitária – Bu-
tantã

CEP: 05508-050 São Paulo - SP

E-mail: apg.usp.capital@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/apg.usp

Site: https://apguspcapital.wordpress.com

Associação de Pós-graduandos da Universidade de São Paulo do 
campus de Ribeirão Preto

Rua Pedreira de Freitas, edícula - casa 7, Campus Ribeirão Preto

Tel.:+55 16-3315-3505

E-mails: pgribeirao@yahoo.com.br | atendimento.apgusprp@gmail.com

Site: https://apg-usp-rp.blogspot.com/

Associação de Pós-graduandos da Universidade de São Paulo do 
campus de São Carlos

E-mail: apguspsc@outlook.com

Facebook: https://pt-br.facebook.com/apguspsaocarlos/ 

Instagram: https://www.instagram.com/apguspsanca/

Associação de Pós-graduandos da Universidade de São Paulo do 
campus de Bauru

Rua Sílvio Marchione, 3-20, Vila Universitária, Bauru, SP, Brazil

Tel.: +55 14 3235-8029

E-mail: apg.hrac.usp@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/APGhracUSP/ 

Associação de Pós-graduandos da Universidade de São Paulo do 
campus de Piracicaba

Avenida Pádua Dias, nº 11, cx. postal 09 - Bairro da Agronomia 

CEP: 13.400-970 Piracicaba-SP

Tel.: +55 19 3429-4094 

+55 19 3436-8658

E-mail: apg_esalq@yahoo.com.br

Facebook: https://www.facebook.com/apgesalqusp/

Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo - ADUSP

Avenida Prof. Almeida Prado, 1366 – Cidade Universitária - Butantã

CEP: 05508-070 São Paulo-SP

Tel.:+55 11 3091-4466

E-mail: adusp@adusp.org.br

http://dce@dceusp.org.br
https://www.facebook.com/DCEdaUSP
https://www.instagram.com/dceusp/
http://www.dceusp.org.br
http://apg.usp.capital@gmail.com
http://www.facebook.com/apg.usp
https://apguspcapital.wordpress.com
http://pgribeirao@yahoo.com.br
http://atendimento.apgusprp@gmail.com
https://apg-usp-rp.blogspot.com/
mailto:apguspsc@outlook.com
https://pt-br.facebook.com/apguspsaocarlos/
https://www.instagram.com/apguspsanca/
http://apg.hrac.usp@gmail.com
https://www.facebook.com/APGhracUSP/
mailto:apg_esalq@yahoo.com.br
https://www.facebook.com/apgesalqusp/
http://adusp@adusp.org.br
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Facebook: https://www.facebook.com/docentesusp

Site: https://www.adusp.org.br/

Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de São Paulo - SINTUSP

Avenida Prof. Almeida Prado, 1362 – Cidade Universitária - Butantã

CEP: 05508-070 São Paulo – SP

Tel.:+55 11 3091-4380

Facebook: https://www.facebook.com/sindicatodostrabalhadoresdausp

Site: http://www.sintusp.org.br/

14.2 Fundações
Fundação Arcadas de Apoio à Faculdade de Direito da USP

Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 42 

CEP: 01318-000 São Paulo - SP

Tel.:+55 11 3105-7393

Site: http://www.fundacaoarcadas.org.br/

Fundação Bauruense de Estudos Odontológicos

Rua Maria José, 12-60 - Vila Altinopolis 

CEP: 17012-160 Bauru - SP

Tel.:+55 14 3234-4384

Site: https://www.funbeo.com.br/ 

Fundação Carlos Alberto Vanzolini

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256 - Vila Madalena 

CEP: 05453-020 São Paulo - SP

Tel.:+55 11 3024-2262

Site: https://vanzolini.org.br/ 

Fundação de Apoio à Física e Química

Rua Princesa Isabel, 25 - Jardim Paraíso 

CEP: 13561-140 São Carlos - SP

Tel.:+55 16 3371-2020

Site: https://www.fafq.org.br/ 

Fundação de Apoio à Pesquisa e Ensino

Escola de Engenharia de Lorena-USP

Estrada do Campinho , s/n – Campinho CEP: 12602-810 São Paulo - SP

Tel.:+55 12 3159-5340

Site: https://prosas.com.br/empreendedores/8795-fape-fundacao-de-apoio-
-a-pesquisa-e-ensino 

Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo

Avenida Afrânio Peixoto, 14 – Butantã 

CEP: 05507-000 São Paulo - SP

Tel.:+55 11 3035-0550

Whatsapp: +55 11 98903-8811

Site: https://www.fusp.org.br 

Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do HC da FMRP

Sede Administrativa

Rua Galileu Galilei, 1800, 2º andar - Jardim Irajá 

CEP: 14020-620 Ribeirão Preto - SP

https://www.facebook.com/docentesusp
https://www.adusp.org.br/
https://www.facebook.com/sindicatodostrabalhadoresdausp
http://www.sintusp.org.br/
http://www.fundacaoarcadas.org.br/
https://www.funbeo.com.br/
https://vanzolini.org.br/
https://www.fafq.org.br/
https://prosas.com.br/empreendedores/8795-fape-fundacao-de-apoio-a-pesquisa-e-ensino
https://prosas.com.br/empreendedores/8795-fape-fundacao-de-apoio-a-pesquisa-e-ensino
https://www.fusp.org.br
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Tel.:+55 16 3505-8100

Whatsapp: +55 11 98903-8811

Site: https://www.faepa.br/ 

Fundação de Apoio às Ciências Humanas, Exatas e Naturais

Avenida Centenário, 1080 - São Dimas 

CEP: 13416-000 Piracicaba - SP

Tel.:+55 16-3635-0057

Site: https://www.fachen.org.br/

Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz

Avenida Centenário, 1080 - São Dimas

CEP: 13416-000 Piracicaba - SP

Tel.:+55 19 3417-6600

Site: https://fealq.org.br/

Fundação de Medicina Veterinária

Avenida Dr. Vital Brasil, 305 - sala 109 - 1º andar

CEP:05503-001 São Paulo-SP

Tel.: +55 11 3819-8055

+55 11 3819-8056

Site: http://www.fumvet.com.br/

Fundação Faculdade de Medicina

Avenida Rebouças, 381 

CEP: 05401-000 São Paulo - SP

Tel.:+ 55 11 3016-4900

Site: http://www.ffm.br/

Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto

Rua Ten. Catão Roxo, 2501 - Vila Monte Alegre 

CEP: 14051-060 Ribeirão Preto - SP

Tel.:+55 16 2101-9300

Site: http://www.hemocentro.fmrp.usp.br/

Fundação Instituto de Administração

Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7221 – Pinheiros 

CEP: 05425-902 São Paulo - SP

Tel.:+55 11 3847 3700

Site: https://fia.com.br/

Fundação Instituto de Enfermagem de Ribeirão Preto

Avenida Bandeirantes, 3900 

CEP: 14015-130 Ribeirão Preto - SP

Tel.:+55 16 3966-5446

Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuárias e Financeiras

Rua Maestro Cardim, 1.170 - Bela Vista 

CEP: 01323-001 São Paulo-SP

Tel.:+55 11 2184-2000

Site: https://fipecafi.org/

https://www.faepa.br/
https://www.fachen.org.br/
https://fealq.org.br/
http://www.fumvet.com.br/
http://www.ffm.br/
http://www.hemocentro.fmrp.usp.br/ 
https://fia.com.br/
https://fipecafi.org/ 
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Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 5677 - Cidade São Francisco 

CEP: 05339-005 São Paulo - SP

Tel.:+55 11 3767-1700

Site: https://www.fipe.org.br/

Fundação Instituto de Pesquisas Farmacêuticas

Avenida Nossa Senhora de Assunção, 773 – Vila Butantã 

CEP: 05359-001 São Paulo – SP

Tel.:+55 11 3735-7114

Site: https://fipfarma.com.br/

Fundação Odontologia de Ribeirão Preto

Avenida do Café - Monte Alegre 

CEP: 14040-904 Ribeirão Preto – SP

Tel.:16 3315-4079 

Site: https://www.funorp.com.br/

Fundação Otorrinolaringologia

Rua Teodoro Sampaio, 407 – 6º andar – Conj 62 - Pinheiros

CEP: 05405-000 São Paulo – SP

Tel.:+55 11 3068-9855

Site: https://forl.org.br/

Fundação para Desenvolvimento das Artes e da Comunicação

Avenida da Liberdade, 1000 – Conj. 1010 - Liberdade 

CEP: 01502-001 São Paulo-SP

Tel.:11 3208-0040

Site: http://www.fundac.org/

Fundação para Estudos e Tratamento das Deformidades Craniofaciais

Rua José Ferreira Marques, 10-44 – Vila Universitária 

CEP: 17012-200 - Bauru-SP

Tel.:+55 14 2106-0900

Site: www.funcraf.org.br

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico da 
Odontologia

Avenida Valdemar Ferreira, 475 – Butantã 

CEP: 05501-000 São Paulo - SP

Tel.: +55 11 3030-0910

Site: https://www.fundecto.com.br/

Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia

Avenida Afrânio Peixoto, 412 – Butantã 

CEP: 05507-000 São Paulo - SP

Tel.:+55 11 3132-4000

Site: http://www.fdte.org.br/

Fundação para o Incremento da Pesquisa e do Aperfeiçoamento 
Industrial

Rua Miguel Petroni, 625 

CEP: 13561-070 - São Carlos - SP

Tel.:+55 16 3371-0162

Site: http://www.fipai.org.br/

https://www.fipe.org.br/
https://fipfarma.com.br/
https://www.funorp.com.br/ 
https://forl.org.br/
http://www.fundac.org/
http://www.funcraf.org.br
https://www.fundecto.com.br/
http://www.fdte.org.br/
http://www.fipai.org.br/ 
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Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Con-
tabilidade e Economia

Rua Bernardino de Campos, 1001 - Sala 401 – Centro 

CEP: 14015-130 Ribeirão Preto - SP

Tel.: 0800 77 300 70

Site: https://www.fundace.org.br/

Fundação Zerbini

Rua Haddock Lobo, 347, 9º andar

CEP: 01414-001 São Paulo - SP

Tel.:+55 11 2186.5600

Site: http://www.fz.org.br/

COMÉRCIO DE PRODUTOS 
E SERVIÇOS

Imagem: fachada da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
da Universidade de São Paulo
- campus Piracicaba
Fonte: https://imagens.usp.br
Fotógrafo: Marcos Santos

https://www.fundace.org.br/
http://www.fz.org.br/
https://imagens.usp.br/
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15 Comércio de Produtos e Serviços

15.1 Produtos e Serviços da Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz”

Aguardente

Serviço de análise química da bebida, além de orientações sobre Boas Práti-
cas de Fabricação, controle de qualidade, treinamentos e venda do produto 
resultado do material didático.

Público-alvo: produtores rurais e cidadãos em geral.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30.

Contato
Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição - Setor de Açúcar e 
Álcool
Tel.: +55 19 3429-4132
+55 19 3429- 4198
E-mail: lan-esalq@usp.br

Café em pó

São comercializados café em pó, conforme excedente de material didático 
ou experimentos.

Público-alvo: cidadãos em geral.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 16h30.

Contato
Departamento de Produção Vegetal - Setor de Agricultura 
Tel.: +55 19)3429.4115 ramal 35
E-mail: lpv@usp.br

Estruturas de Madeira

Desenvolvimento de projetos, cálculos e construções.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empre-
sas privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30

Contato
Departamento de Ciências Florestais - Laboratório da Engenharia da Madeira
Tel.: +55 19 3447-6691
E-mail: jngarcia@usp.br

Leilão de Bovinos e Matrizes Leiteiras

Evento promovido no último sábado de maio para leiloar reprodutores de bo-
vinos de corte e de matrizes leiteiras.

Público-alvo: produtores rurais.

Evento anual, agendado para o último sábado de maio

Contato
Departamento de Zootecnia
Tel.: +55 19 3429-4134
+55 19 3429-4438 
E-mail: zootecniaesalq@usp.br

Leite

Análises para determinação de densidade, proteína, sólidos totais; gordura; 
acidez titulável e alizarol; bicarbonato, peróxidos e outras fraudes; análises 
microbiológicas: contagem total de microrganismos, contagem de coliformes 
totais e fecais e bactérias patogênicas, em leite e derivados.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas, cooperativas e empre-
sas  privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

mailto:lan-esalq@usp.br
mailto:lpv@usp.br
mailto:jngarcia@usp.br
mailto:zootecniaesalq@usp.br
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Contato
Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição - Setor de Alimentos 
Tel.: +55 19) 3429-4150
+55 19 3429-4131
E-mail: lan-esalq@usp.br

Mel

Venda de mel produzido a partir da florada dos povoamentos de Eucalyptus, 
principalmente, da espécie Eucalyptus camaldulensis da Estação Experimen-
tal de Ciências Florestais de Itatinga.

Público-alvo: cidadãos em geral.

Horário: segunda a sexta-feira, das 12h às 14h.

Contato
Departamento de Ciências Florestais - Esalq Junior Florestal De Tel.: +55 19 
3447-6661 
E-mail: presidencia@esalqjrflorestal.org.br

Mudas de Eucaliptos e Pinus

Produção de mudas de Eucaliptus e Pinus.

Público-alvo: cidadãos em geral, produtores rurais, entidades públicas, coo-
perativas e empresas privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 16h.

Contato
Departamento de Ciências Florestais - Viveiro Florestal 
Tel.: +55 19 3447-6659
E-mail: lcf.esalq@usp.br

Mudas de Plantas Medicinais

Produção de mais de 100 espécies de plantas medicinais, aromáticas e  
condimentares.

Público-alvo: cidadãos em geral.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h30 às 16h30.

Contato
Departamento de Ciências Biológicas 
Horto de Plantas Medicinais Prof. Walter Radamés Accorsi
Tel.: +55 19 3429-4136 ramal 237
E-mail: lcb.esalq@usp.br

Mudas Frutíferas

São comercializadas mudas frutíferas, conforme excedente de material di-
dático ou      experimentos.

Público-alvo: cidadãos em geral.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Contato 
Departamento de Produção Vegetal - Setor de Horticultura
Tel.: +55 19 3429-4163
+55 19 3429-4190
E-mail: lpv@usp.br

Segurança Alimentar e Nutricional

Desenvolvimento de projetos em parcerias com agentes externos na área de 
alimentação, nutrição e higiene.

Público-alvo: produtores rurais, entidades públicas e empresas privadas.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

mailto:lan-esalq@usp.br
mailto:presidencia@esalqjrflorestal.org.br
mailto:lcf.esalq@usp.br
mailto:lcb.esalq@usp.br
mailto:lpv@usp.br
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Contato
Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição - Setor de Alimentos 
Tel.: +55 19 3429-4150
+55 19 3429-4131
E-mail: lan-esalq@usp.br

Verduras

São comercializadas verduras, conforme excedente de material didático 
ou  experimentos.

Público-alvo: cidadãos em geral.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Contato 
Departamento de Produção Vegetal - Setor de Horticultura
Tel.: +55 19 3429-4163
+55 19 3429-4190
E-mail: lpv@usp.br

15.2 Produtos e Serviços da Faculdade de Zootecnia
e Engenharia de Alimentos
A Seção de Vendas da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimen-
tos comercializa o excedente de legumes, hortaliças, carnes e laticínios produzi-
dos no Campus da USP Pirassununga, além de proporcionar a divulgação, análi-
se, demonstração e degustação dos produtos, que possuem registro no Serviço 
de Inspeção Estadual (SISP). Tanto a oferta quanto a variedade de alimentos 
dependem da produção do campus e podem ser consultadas no site da seção. A 
Seção de Vendas está localizada na entrada do Campus, antes da Portaria.

Horário de funcionamento: das 8h às 17h3.0

Contato
Vila São Judas Tadeu
CEP: 13635-000 Pirassununga - SP
Tel.: +55 19 3565-4094
Site: http://www.puspfc.usp.br/sistemas/prefeitura/sistemas/s4/ 

mailto:lan-esalq@usp.br
mailto:lpv@usp.br
http://www.puspfc.usp.br/sistemas/prefeitura/sistemas/s4/
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