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 1. Apresentação

Você descobrirá que pode conviver com a diversidade e que ela é necessária 
para o avanço do conhecimento. Universidade tem qualidade daquilo que é 
universal e reúne pessoas, ideais e ideias, parecidas e distintas. O debate de ideias 
e projetos pode ser inamistoso ou caloroso, mas, quando feito respeitosamente, é 
profícuo e, em geral, resulta em boas coisas! O cenário da sociedade se replica na 
USP. Muitos temas atuais são debatidos na universidade. A diferença é que aqui 
você é parte da massa crítica e poderá levar para a sociedade, na qualidade de 
aluna/o da USP, a sua opinião. Você se tornará

um/a formador/dora de opinião, certamente. Por isso, entender e participar 
ativamente da vida universitária, contribuirá para a sua formação.

Elaboramos este manual cuidadosamente para lhe servir de referência. 
Esperamos que seja útil e desejamos uma excelente jornada acadêmica!
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2. BOAS-VINDAS E APRESENTAÇÃO

Bem-vindas/os à Universidade de São Paulo!

É com prazer e alegria que as/os docentes, funcionárias/os e estudantes da 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH/
USP) recebem você!

Reconhecemos o quanto você, ingressante, se esforçou e se dedicou para 
chegar até aqui. Nosso conselho é que continue enfrentando os desafios, tornando-
os oportunidades de adquirir conhecimentos e se desenvolver como pessoa. Você 
está onde poucos chegam; valorize o espaço e as pessoas que farão parte das suas 
relações. Não tenha receio de sonhar e persevere em seus objetivos. Dedique-se 
ao que se propôs a fazer e faça tudo com amor, carinho, respeito, solidariedade e 
uma boa dose de paixão!

Este manual busca trazer informações relevantes sobre nossa Escola e 
contém informações sobre como funciona a vida universitária.

Traremos a você várias dicas importantes. Por favor, leia com atenção!

Anotem as dúvidas e perguntem às/aos alunas/os de outros anos, 
professoras/os ou funcionárias/os dos setores da Escola! Podem até fazer um 
grupo de discussão deste

Manual da EACH e também do outro Manual da/o Ingressante USP 
(disponível em:http://www.usp.br/manualdocalouro/).

https://jornal.usp.br/universidade/manual-do-calouro-apresenta-a-usp-aos-novos-ingressantes/
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3. O QUE É E ONDE FICA?

A EACH/USP, ou a USP Leste, é uma das 48 unidades da Universidade de 
São Paulo e faz parte do campus São Paulo, área Capital Leste, na Rua Arlindo 
Bettio no 1000, no bairro de Ermelino Matarazzo, ao lado do Parque Ecológico do 
Tietê. Iniciamos nossas atividades em 2005 e nos transformamos ao longo deste 
tempo. Somos 11 cursos de graduação e 11 programas de pós-graduação stricto 
sensu, ou seja, em nível de mestrado e doutorado. Encontre o mapa detalhado 
neste link: http://www5.each.usp.br/mapa-da-each/.

http://www5.each.usp.br/mapa-da-each/
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4. AS(OS) PROFESSORAS(ES); AS(OS) FUNCIONÁRIAS(OS) PÚBLICAS(OS) 

E AS(OS) TERCEIRIZADAS(OS)
Todas(os) as(os) professores da USP Leste possuem doutorado. Isso significa 

que você terá oportunidade de ter aulas e conviver com muitas pessoas que se 
tornaram referências em suas áreas de atuação e isso, certamente, é um privilégio. 
Durante suas aulas, comumente, as(os) docentes trazem informações de vanguarda 
e atualizadas, o que lhe imporá um desafio: o de estudar! Sim, na USP tem que 
estudar muito! Basta conversar com as/os alunas/os de outros anos que saberão 
que uma/um aluna/o USP precisa se dedicar! É claro que haverá espaço para 
confraternizar, mas é preciso ter boa organização para que a diversão não interfira 
nos estudos. Se surgirem dificuldades nos estudos converse com professoras(es) e/ 
ou coordenadoras(es) (veja mais dicas no item “E quando surgirem dificuldades no 
percurso”). Outro aspecto que merece destaque é que na USP Leste há várias/os 
docentes que mantêm contato muito próximo com as(os) estudantes de graduação. 
Um dos fatores que levam a essa proximidade é o método de ensino adotado por 
muitas(os) professoras(es). Uma característica interessante é que existem docentes 
de diferentes áreas do conhecimento o que possibilita um olhar interdisciplinar, e 
diferentes visões, sobre temas de estudo.

Os/as funcionários(as) mantém toda a “máquina estrutural” funcionando 
bem (veja no site da EACH todos os setores e e-mails). A maioria são funcionários 
públicos e alguns terceirizados (segurança e limpeza) e contribuem para a qualidade 
de vida e clima amistoso na unidade. Colabore para que as relações estabelecidas 
sejam construtivas e harmônicas. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas
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5. COMO FUNCIONA?
A USP é dividida em unidades espalhadas por vários campus nas cidades 

de São Paulo, Bauru, Ribeirão Preto, São Carlos, Piracicaba, Pirassununga e 
Lorena. Como instituição de ensino superior, pública e gratuita, possui autonomia 
administrativa, um direitoconstitucional.

A gestão universitária é feita por meio de colegiados constituídos e 
instituídos por regras estabelecidas no Estatuto e Regimento da USP.

O colegiado supremo é o Conselho Universitário (CO), presidido pelo 
reitor Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Junior, do qual participam diretoras(es) de 
Unidades, pró-reitoras(es), representantes das diferentes categorias de docentes, 
representantes de estudantes (graduação e pós-graduação) e funcionárias(os).

Cada unidade universitária possui um Regimento próprio que respeita as 
regras do Estatuto e Regimento gerais. Um(a) diretor(a) e um(a) vice-diretor(a) 
respondem administrativa e academicamente pela Unidade e representam a EACH 
junto aos órgãos centrais.

O colegiado que toma decisões sobre a unidade é a Congregação que 
conta com participação de docentes, estudantes e funcionários(as). As questões 
técnicos-administrativas são organizadas pelo Conselho Técnico Administrativo 
(CTA) que também tem participação de docentes, estudantes e funcionários(as).

As atividades executadas pela USP são destinadas ao que conhecemos 
como tripé da vida acadêmica: ensino, pesquisa e cultura e extensão universitária. 
No entanto, há várias questões administrativas que precisam ser coordenadas e, 
para isso, há as chamadas Comissões Estatutárias. A Comissão de Graduação - CG 
- cuida do ensino de graduação e é para esse colegiado que algumas questões 
referentes às/aos estudantes são encaminhadas. Ela é constituída pelos(as) 
coordenadores(as) dos cursos de graduação. Para cuidar da Pós-Graduação há a 
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Comissão de Pós-Graduação - CPG - formada pelos coordenadores de programas 
de pós-graduação. A cultura e extensão universitárias são organizadas pela 
Comissão de Cultura e Extensão - CCEx e as atividades de pesquisa são geridas 
pela Comissão de Pesquisa - CPq.

Os cursos de graduação são administrados pelas Comissões de Coordenação 
de Curso - CoCs - e sua/seu coordenadora/coordenador participa da CG. Os cursos 
de pós-graduação são geridos pelos Comissões de Cursos de Pós-Graduação 
(CCPs) e suas/seus coordenadoras/es são membros da CPG.

Sabemos que é muita informação! Mas, estamos só começando...

A reorganização da EACH

A EACH está entre as três maiores Unidades da USP, com a Escola Politécnica

(Poli) e a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH). O 
Conselho Universitário aprovou, em 2004, um projeto ousado - a USP Leste, que 
propôs uma unidade sem departamentos. Isso trouxe vantagens e desvantagens. 
Administrar uma unidade grande, sem uma estrutura intermediária entre os cursos, 
Congregação e Diretoria é uma tarefa difícil.

Desde 2005, as/os docentes se organizaram em torno dos cursos para os 
quais ministram suas disciplinas, mas já há algum tempo a comunidade entende 
que devemos rever essa forma de organização. Por isso, desde o início de 2015, 
a EACH vem debatendoe construindo propostas de reorganização acadêmica e 
administrativa.

Passamos por um processo de construção de propostas e, em 2016, por 
meio de consulta, foi escolhida a organização por núcleos, denominados Núcleos 
de Pesquisa, Docência e Extensão (NPDE). A reorganização foi aprovada na 
Congregação, com o apoio de um referendo na EACH, e está em processo de 
avaliação nas comissões da administração central.

Fique atenta(o) e participe! Converse com alunas/os de outros anos, 
docentes e funcionárias/os, que podem explicar melhor!
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6. A PRIMEIRA SEMANA 

Tradicionalmente na USP a Semana de Recepção acontece na primeira 
semana de aulas, com uma programação dedicada aos ingressantes. 

Cada Unidade programa um conjunto de atividades, para que vocês sejam 
integrados à nova realidade. Neste ano, as aulas começarão no dia 13 de março 
de 2023. As atividades da Semana de Recepção acontecerão de 13 a 17 de março. 
Como na EACH há cursos nos três períodos, elaboramos um cronograma para 
atender a todas(os). Sua participação é muito importante, pois, além de atividades 
institucionais que trazem informações importantes sobre a vida acadêmica, há 
várias atividades de integração.

Programação da Semana de Recepção de Calouras e  Calouros 2023 

13 a 17 de março de 2023
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SEMANA DE RECEPÇÃO DE CALOURAS E CALOUROS 2023

PROGRAMAÇÃO:
Segunda-feira (13/03/2023) -  ACOLHIMENTO

Acolhimento dos ingressantes de 2023 ao longo do dia e da noite. 

  Confira o Anexo 1 para ter acesso à programação detalhada por curso.

Locais:

Tendas em frente ao prédio 
dos auditórios no “Queijo”*

*Em breve você vai estar         
familiarizada/o com todos os 

apelidos dos lugares da EACH 

 08h00 Boas-Vindas da Reitoria da Universidade de São Paulo
via youtube Auditório Azul

11h30 Apresentação da Equipe Taurus – nosso grupo de Cheerleading No Queijo ou, em caso de 
chuva, no Hall dos auditórios

14h30 Programação Artística: Performance do Grupo de Pesquisa 
Ecoar Hall entre os auditórios

Terça-feira (14/03/2023)  DIA INSTITUCIONAL

MATUTINO

09h00 - 09h30 Boas-vindas da Diretoria da EACH: Profs. Ricardo Uvinha e 
Fabiana Evangelista

Auditório Azul 
09h30 – 10h00 Apresentação das comissões estatutárias da EACH (Comissões 

de Graduação, Pesquisa e Extensão)

10h00 – 11h00 

Apresentação de informações sobre os serviços de apoio aos 
Estudantes: Serviço Social, Serviço de Saúde, Núcleo de 
Acolhimento, Inclusão e Pertencimento, Atividades de tutoria, 
Internacionalização, Biblioteca, Ginásio, Guarda Universitária. 

11h00 
Mesa “A História da EACH na USP e na ZL” - Prof. Dante de 
Rose Jr. (primeiro diretor da Escola) e Marcos André 
(funcionário da EACH)

Auditório Azul

Almoço Roda de samba da EACH “A Leste do Samba”. Hall do I1
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VESPERTINO

14h00 - 14h30 Boas-vindas da Diretoria da EACH: Profs. Ricardo Uvinha e 
Fabiana Evangelista

Auditório Azul

14h30h - 15h00  Apresentação das comissões estatutárias da EACH (CG, 
Pesquisa e CCEX) 

15h00 - 16h00

Apresentação de informações sobre os serviços de apoio aos 
Estudantes: Serviço Social, Serviço de Saúde, Núcleo de 
Acolhimento, Inclusão e Pertencimento, Atividades de tutoria, 
Internacionalização, Biblioteca, Ginásio, Guarda Universitária

16h00 Cine Debate EACH “Pelé Eterno” com a Profa. Ester Rizzi

NOTURNO

19h00 - 19h30 Boas-vindas da Diretoria da EACH: Profs. Ricardo Uvinha e 
Fabiana Evangelista

Auditório Azul

19h30 - 20h00 Apresentação das comissões estatutárias da EACH (CG,
 Pesquisa e CCEX) 

20h00 - 21h00 

Apresentação de informações sobre os serviços de apoio aos 
Estudantes: Serviço Social, Serviço de Saúde, Núcleo de 
Acolhimento, Inclusão e Pertencimento, Atividades de tutoria, 
Internacionalização, Biblioteca, Ginásio, Guarda Universitária.

21h00 Mesa “A História da EACH na USP e na ZL” - Prof. Waldir e 
Marcos André (funcionário da EACH)

QUARTA-FEIRA (15/03/2023) – DIA DAS ENTIDADES

DIURNO 

09h00– 09h15 Como estudantes se organizam

Auditório Azul

09h15 – 09h25 Atlética EACH

09h25 – 09h35 Bateria Bandida

09h35 – 09h45 EACH Social

09h45 – 10h00 Cursinho Popular

10h00– 10h15 Representação Discente da EACH

10h15 – 10h25 Diretório Central dos Estudantes (DCE)

10h25 – 10h35 Permanece EACH

10h35 – 11h00 INTERVALO/Sorteio de Brindes

11h00 – 11h50 Mesa redonda: Coletivos estudantis e as desigualdades na 
Universidade

VESPERTINO

12h00– 14h00 Atlética EACH  
Quadras do Ginásio

18h30 Apresentação Bateria Bandida e Liga de Dança Prédio I1 (Titanic) 
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NOTURNO

19h00 – 19h15 Como estudantes se organizam

Auditório Azul

19h15 – 19h25 Atlética EACH

19h25 – 19h35 Bateria Bandida

19h35 – 19h45 EACH Social

19h45 – 20h00 Cursinho Popular

20h00 – 20h15 Representação Discente da EACH

20h15 – 20h25 Diretório Central dos Estudantes (DCE)

20h25 – 20h35 Permanece EACH

20h35 – 20h55 INTERVALO/Sorteio de Brindes

20h55 – 21h45 Mesa redonda: Coletivos estudantis e as desigualdades na 
Universidade

QUINTA-FEIRA (16/03/2023) – DIA DO CURSO 

        Confira o Anexo 2 para ter acesso à programação detalhada por curso. 

12h00 
 Recital de MPB – Envelheceres mulher (performance de 
dança e música com as Professoras Bibiana Graeff e Marília 
Velardi)

Auditório Azul

18h30 
 Recital de MPB – Envelheceres mulher (performance de 
dança e música com as Professoras Bibiana Graeff e Marília 
Velardi)

SEXTA-FEIRA (17/03/2023) - DIA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES 

08h30 – 12h00 2ª Calourada dos Cursos da Saúde EACH USP
(discente Sandra Gomes, responsável)

11h00 – 11h40  Oficina de Jogos teatrais

13h30 – 15h00 Mesa - Permanência Estudantil: Histórias e conquistas dos 
estudantes da EACH USP

15h00 Roda de Entrosamento e Boas Vindas (PSIU e NAU). 

15h00
Grupo de Ginástica Para Todos da EACH USP, coordenado pela 
professora Mariana Harumi Tsukamoto e os estudantes
Gabriel Avelino e a Flávia Oliveira.

16h00 – 17h00 Mesa Mulheres Cientistas, coordenação da Profa Cynthia 
Watanabe Correa

17h00 – 17h40 Oficina de Jogos Teatrais

 

Auditório Azul

Auditório Azul

Auditório Vermelho

Auditório Verde

Auditório Verde

Hall dos auditórios
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Anexo 1 - Programação do dia 13/03 - ACOLHIMENTO  

Atividade por curso. Confira o seu!   
Local: Todos nas tenda dos cursos em frente ao prédio dos auditórios, no “Queijo”. 

BIOTECNOLOGIA 

08h00 – 16h00 Recepção dos ingressantes nas tendas e entrega do Kit Bixo

12h00 Almoço de integração com os calouros

EDUCAÇÃO FÍSICA e SAÚDE 

10h00-11h30 Recepção aos calouros e Tour pela EACH 

11h30 – 12h00 Equipe Taurus – Cheerleading

12h00 – 13h30 Almoço conjunto no Bandejão

14h00 – 14h30 Conversa e plantão de dúvidas

14h30 – 15h00 Apresentação cultural

GERONTOLOGIA 

08h00 – 18h00 Recepção + Interação + kit bixo + acolhimento nas tendas

09h00 /11h00 
15h00 /17h00 Tour pela faculdade (partindo da tenda)

18h00 Encerramento 

GESTÃO AMBIENTAL 

08h30 Recepção nas tendas, conversas e interações

10h00 Rodinhas de apresentação & Tour pela EACH
11h00 Volta às tendas
12h00 Almoço e descanso

18h30 Recepção nas tendas, conversas e interações & Tour pela EACH

20h00 Rodinhas de apresentação & Tour pela EACH
21h00 Volta às tendas
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GESTÃO de POLÍTICAS PÚBLICAS

08h00 Acolhimento e entrega de Kit Bixo nas tendas

19h00 Acolhimento e entrega de Kit Bixo nas tendas

LAZER e TURISMO 

08h30 - 11h30 Abertura da tenda do curso

11h30 - 14h00 Almoço (Restaurante Universitário)

14h00 Tour pela EACH (saída da tenda do curso) 

17h30 - 18h00 Recepção Noturno, na tenda

18h00 - 19h30 Jantar (Restaurante Universitário)

19h30 Tour pela EACH (saída da tenda do curso)

LICENCIATURA em CIÊNCIAS da NATUREZA

19h00 - 20h00 Presença na tenda de LCN com Discentes (DALICINA) com presença dos Docentes

20h00 - 21h00 Tour pela EACH com Discentes (DALICINA)

21h00 - 22h00 Primeiras dicas aos ingressantes com Discentes (DALICINA)

MARKETING 

08h00 – 09h00 Recepção nas tendas (kit bixo )

09h00 – 11h00 Dinâmica  de Apresentação e Tour pela EACH

11h00 – 14h00 Bandeco com os bixos

18h00 – 19h00 Bandeco com os bixos

19h00 – 20h00 Recepção nas tendas (Kit bixo) & Dinâmica  de Apresentação

OBSTETRÍCIA

08h30 Boas-vindas e entrega do Kit ingressante na Tenda

11h00 Roda de conversa e apresentações (ingressantes e veteranes)

14h30 Tour pela EACH USP (local e encontro: tenda)
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SISTEMAS de INFORMAÇÃO

09h00 – 12h00 Acolhimento na tenda

12h10 - 12h40 Almoço

12h50 - 13h30 Roda de Conversa com o Dasi

13h40 - 14h30 Tour pela EACH

19h00 - 21h50 Acolhimento na tenda

TÊXTIL e MODA

08h00 – 10h00 Acolhimento e entrega de Kit Bixo nas tendas

10h00 – 10h45 Roda de apresentação e conversa

10h45 – 12h00 Tour pela EACH

12h00 Almoço

14h00 Integração
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Anexo 2 - Programação do dia 16/03 – Dia dos Cursos
 

BIOTECNOLOGIA - AudITórIO VErdE

HOrÁrIO ATIVIdAdE

14h00 Apresentação da Coordenação

15h00 Apresentação dos Docentes

16h00 Apresentação de representação discente e entidades estudantis do curso de Biotecnologia

EduCAÇÃO FÍSICA E SAÚdE - ANFITEATrO 3  (CB)

HOrÁrIO ATIVIdAdE

11h00 – 11h30 Recepção a Calouras e Calouros pelo Diretório Acadêmico de EFS e 
pela Comissão de Recepção de EFS

11h30 – 13h30 Bandejão conjunto

14h00 – 14h10 Abertura com professor do curso sobre o Ciclo Básico (CB)

14h10 – 18h00

Apresentação do Curso pela Coordenação do EFS, discentes, representantes discentes e egressos;
Apresentação das entidades vinculadas ao curso de EFS (Centro Acadêmico - @daefsusp e Empresa
Júnior - Movimenta Jr.);
Instruções sobre os sistemas da USP;
Apresentações de benefícios (plataformas, PAPFE etc.)

* A apresentação dos professores está prevista para às 16:30, aproximadamente.
*Após, propomos um happy-hour (na cantina) com docentes e discentes.

GErONTOLOGIA - SALA 114 - (prédIO I1)
HOrÁrIO ATIVIdAdE
14h00 – 14h15 Apresentação da Coordenação do Curso 

14h15 – 14h25 Apresentação do Eixo Biológico

14h25 – 14h40 Apresentação do Eixo Psicológico e USP60+

14h40 – 14h50 Apresentação do Eixo Social

14h50 – 15h05 Apresentação do Eixo Gestão

INTERVALO (15h05 – 15h15)
15h15 – 15h25 Vídeo de Apresentação do Ciclo Básico
15h 25 – 15h40 Apresentação do Eixo Saúde
15h40 – 16h00 Apresentação do Eixo Educação
16h00 – 16h10 Apresentação dos Estágios e Programa de Mobilidade Internacional
16h10 – 16h35 Liga Acadêmica de Gerontologia
16h35 – 16h55 Associação Brasileira de Gerontologia (Abg)

16h55 – 17h00 Apresentação Rd’s Gerais

17h40 – 18h00 Apresentação do Centro Acadêmico de Gerontologia + Apadrinhamento
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GESTÃO AMBIENTAL - SALA 05  (CB)

HOrÁrIO ATIVIdAdE

09h10 Apresentação da Coordenação de GA e espaço para tirar dúvidas 

09h30 2 Verdades e 1 Mentira (Lousa) Sobre Ga e Sobre a EACH 

10h00 Apresentação das entidades de GA ( gaju, daga, adapta)

10h30 Pausa

10h50 Fala sobre GA e matérias do 1º ano

11h20 Rotinas do 1º ano de acordo com diferentes realidades & Roda de conversa sobre IC, 
estágio e intercâmbio

12h00 Almoço e descanso

14h00 DAGA PIC ( pic nic do daga)

17h00 Jantar

18h10 Apresentação da Coordenação de GA e espaço para tirar dúvidas 

18h30 2 Verdades e 1 Mentira (Lousa) Sobre GA e Sobre a EACH 
19h00 Entidades de GA ( gaju, daga,adapta) 

19h30 Pausa

19h50 Fala sobre GA e matérias do 1º ano

20h20 Rotinas do 1º ano de acordo com diferentes realidades & Roda de conversa sobre IC,
estágio e intercâmbio

21h00 Liberação

GESTÃO dE pOLÍTICAS pÚBLICAS - ANFITEATrO 1 

HOrÁrIO ATIVIdAdE

08h30 -09h20 Apresentação da Coordenação e dos Docentes
Anfiteatro 109h30 – 10h20 Apresentação das entidades do curso (CAHS, VERTUNO, RD e FENECAP)

10h30 – 11h20 Apresentação de Gppistas de Diferentes Gerações
12h00 – 13h00 Auditório: Recital de Mpb Voz e Piano - Profa. Bibiana Graeff

18h30 – 19h00 Auditório: Recital de Mpb Voz e Piano - Profa. Bibiana Graeff

19h00 – 19h50 Apresentação da Coordenação e Docentes

20h00 – 20h50 Apresentação das Entidades do Curso (CAHS, VERTUNO, RD e FENECAP)

21h00 – 21h50 Apresentação de Gppistas de Diferentes Gerações

LAZEr E TurISMO - ANFITEATrO 2 - CB

HOrÁrIO ATIVIdAdE
16h00 Apresentação do Curso

16h10 Apresentação dos Professores
17h10 Apresentação dos RDs ( Representantes discentes) + Coordenação do Curso

Auditório
Azul 

Anfiteatro 1
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17h20 Apresentação da LZT Jr.

17h30 Apresentação do DALAZ +  dinâmica
18h00- 18h50 Coffer Break + Bate papo com o DALAZ e Veteranos

19h00 Apresentação do Curso

19h10 Apresentação dos Professores
20h20 Apresentação dos RDs ( Representantes discentes) + Coordenação do Curso
20h30 Apresentação da LZT Jr.
20h40 Apresentação do DALAZ +  dinâmica

LICENCIATurA EM CIÊNCIAS A NATurEZA - SALA 126  (prédIO I1)

HORÁRIO ATIVIDADE
19h00 – 20h00 Apresentação Profs. Paulo Correia e Rodrigo Willemart
20h00 – 20h15 Apresentação da Representação Discente
20h15 – 20h30 Apresentação do Dalicina
20h30 – 21h20 Apresentação dos Egressos
21h20 – 22h00 Visita ao Laboratório Didático: Banca da Ciência

22h00 – 22h20 Encerramento

MArKETING - AudITórIO AZuL

HOrÁrIO ATIVIdAdE
08h30 Apresentação das Entidades de Mkt
09h45 Intervalo
10h00 Apresentação do Coordenador e do Corpo Docente
11h00 – 12h00 Almoço

13h00

Gincana: 
 -Corrida no saco
- Ovo na colher
- Jogo da velha (com copos)
- Quizz Musical
- Torta na cara

19h00 Apresentação das Entidades de Mkt
20h15 Intervalo

20h30 Apresentação do Coordenador e do Corpo Docente

OBSTETRÍCIA - Manhã - sala 09 (CB) Tarde - Auditório Azul

HORÁRIO ATIVIDADE
08h00 – 08h15 Boas-vindas
08h15 – 08h30 Apresentação da coordenação

08h30 – 09h00 Apresentação dos 3 eixos do curso (Eixo Base Biológicas, Eixo Ciências Humanas, Sociais e da 
Saúde e Eixo Assistir, Cuidar e Gerenciar)

09h00 – 09h15 Apresentação das docentes que estiverem na EACH no dia
09h15 – 09h30 Apresentação Vídeo CB
09h30 – 09h50 Apresentação da Representação Discente

Espaço “Queijo” 
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09h50 – 10h05 Apresentação IC, PUB, PEEG
INTERVALO    (10h05 – 10h25)
10h25 – 10h55 Apresentação Intercâmbio
10h55 – 11h20 Apresentação da AO
11h20 – 11h55 Atuação profissional
11h55 Almoço e intervalo
14h00 – 14h15 Acolhimento
14h15 – 16h00 Apresentação do CAOBS Nelly Venite e sua história
16h00 – 17h00 Apadrinhamento

17h00 Coffee/Piquenique organizado pelo CAOBS

SISTEMA de INFORMAÇÃO - Auditório Vermelho

HORÁRIO ATIVIDADE
09h00 – 09h30 Coordenação
09h30 – 10h00 Apresentação do curso com o prof. Norton
INTERVALO (10h00 – 10h10)
10h10 – 10h20 Liga de SI / RDs
10h20 – 10h30 DASI
10h30 – 10h40 Síntese Júnior
10h40 – 10h50 CodeLab
INTERVALO  (10h50 – 11h00)
11h00 – 11h10 EiTS - EACH in The Shell
11h10 – 11h20 PET
11h20 – 11h30 CO-SSI
11h30 – 11h40 Hype
11h40 – 11h50 Lab das Minas
11h50 – 12h00 Griffins
12h00 - 13h30 Roda de conversa Mulheres na Computação / Almoço
13h40 – 15h30 Picnic de Calourada
15h30 – 18h00 Homem Urso Porco
18h20 – 19h00 Tour pela EACH
19h00 – 19h30 Coordenação
19h30 – 20h00 Apresentação do curso com o prof. Norton
INTERVALO  (20h00 – 20h10)
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20h10 – 20h20 Liga de SI / RDs
20h20 – 20h30 DASI
20h30 – 20h40 Síntese Júnior
20h40 – 20h50 CodeLab
INTERVALO  (20h50 – 21h00)
21h00 – 21h10 Hype
21h10 – 21h20 PET
21h20 - 21h30 CO-SSI
21h30 – 21h40 EiTS - EACH in The Shell
21h40 – 21h50 Lab das Minas
21h50 Griffins

TÊXTIL e MODA - Sala 11 (CB)

HORÁRIO ATIVIDADE
08h00 - 09h30 Aula Inaugural
09h30 - 10h00 Intervalo

10h00 - 11h00 Apresentação da Coordenação e Docentes

11h00 - 12h00 Apresentação das Entidades do Cursos (CA, RDs, TramaJr.)

12h00 Almoço
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7. O PRIMEIRO ANO
Uma inovação da USP Leste foi a criação do Ciclo Básico (CB), 

pedagogicamente fundamentado no ensino baseado na resolução de problemas. 
O CB é um eixo formativo comum a todos os cursos da EACH, independentemente 
da área. Isso significa que você cursará disciplinas introdutórias, de caráter 
humanista e de diferentes áreas do conhecimento, que buscam contribuir para a 
formação cidadã a partir de questões e situações da sociedade contemporânea.

Alguns cursos optaram pelo oferecimento das disciplinas do CB ao longo 
dos semestres, ou seja, não concentradas no primeiro ano. Confira na grade 
curricular de seu curso qual o período ideal para cursar as disciplinas do CB.

Você compartilhará turmas e disciplinas com estudantes de outros cursos 
e juntos debaterão os temas propostos pelas/os docentes em sala de aula. Há 
três categorias de disciplinas que compõem o CB: as Disciplinas Gerais (DG)+ 
Disciplinas Específicas, os Estudos Diversificados (ED) e Resolução de Problemas 
(RP).

 

Disciplinas Gerais – DGs 

Considerando a formação e/ou atuação das/os docentes responsáveis pelas 
disciplinas, há ênfases para cada uma das DG (com exceção de TADI), ou seja, as/
os estudantes podem escolher os temas que lhes são mais interessantes.

No primeiro semestre, as DG e as ênfases oferecidas são:

1. Sociedade, Multiculturalismo e Direitos (SMD)

a. Cultura Digital

b. Direitos Humanos e Multiculturalismo

c. Estado e Sociedade
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2. Ciências da Natureza (CN) 

a. Ciência, Cultura e Sociedade 

b. Ciências da Vida 

c. Ciências do Universo 

d. Ciências da Terra

3. Tratamento e Análise de Dados/ Informações (TADI) – não há ênfase.

 No segundo semestre, as DGs e as ênfases oferecidas são: 

1. Psicologia, Educação e Temas Contemporâneos (PET) 

a. Uma Abordagem Crítica 

b. Uma Visão Psicanalítica 

c. Processos Sociais de Formação dos Indivíduos 

2. Sociedade, Meio Ambiente e Cidadania (SMC) 

a. Sociedade, Meio Ambiente e Cidadania 

b. Desenvolvimento e Meio Ambiente 

 

3. Arte, Literatura e Cultura (ALC) 

a. Arte Contemporânea 

b. Literatura Contemporânea 
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c. Fantasia e Ficção Científica na Cultura Pop 

d. Arte, Literatura e Cultura no Brasil 

Para a escolha das DGs você deve acessar o programa pelo Júpiter e 
procurar as disciplinas que mais interessam e possíveis de serem encaixadas no 
seu horário. 

Estudos Diversificados - EDs 

Os EDs são oferecidos nos dois semestres. Alguns cursos optaram por 
resgatar os créditos dos EDs para oferecimento de disciplinas específicas do eixo 
profissionalizante, ou seja, alguns cursos não possuem mais os EDs em suas grades 
curriculares. Os que possuem oferecem um elenco de atividades programadas 
durante o semestre, com o objetivo de enriquecimento cultural, acadêmico e 
científico. Os temas são, em geral, voltados para sua área de formação, isto é, têm 
conteúdos que se aproximam do eixo profissionalizante. 

Resolução de Problemas – RP 

Há duas disciplinas de RP, uma no primeiro semestre e outra no segundo. 

No primeiro semestre - RPI- as turmas são distribuídas de forma a permitir que 
alunos/as de diferentes cursos possam trabalhar juntos/as. No segundo semestre - 
RPII - as turmas são organizadas por curso. RP é uma disciplina que foi criada para 
o emprego da aprendizagem baseada em problemas (do inglês Problem Based 
Learning - PBL), método que propõe que os/as estudantes aprendam a partir da 
identificação de um problema e de proposições de resoluções. 

Os/as professores/as são tutores/as do processo e agem como mediadores 
do conhecimento. Os/as alunos/as são protagonistas do próprio conhecimento 
que passa a ser significativo, despertando o interesse e a autonomia. Os/as 
estudantes trabalham em grupos e têm de desenvolver perguntas de pesquisa, 
elaborar um projeto e, dentro das possibilidades de cada grupo, propor respostas 
às perguntas.

Para maiores detalhes sobre as disciplinas, acesse: 

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb.

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb.
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Disciplinas Específicas

Além desses três tipos de disciplinas do CB, cada curso escolheu um 
conjunto de disciplinas que complementam a formação inicial oferecida pelo CB. 
Essas disciplinas são chamadas de disciplinas específicas do CB. Leia no Projeto 
Político Pedagógico (PPP) do seu curso para entender quais elas são e como 
elas são importantes. O PPP é o documento que descreve, caracteriza e explica 
como se dá a formação acadêmica de um curso de graduação. Esse documento 
traça objetivos na formação discente, mostra como as atividades curriculares são 
integradas e destaca as estratégias pedagógicas que o curso escolheu para a sua 
formação universitária.

8. COMO CHEGAR? 

Transporte Público 

Para chegar na USP Leste existem duas opções de transporte público: trem 
ou ônibus. A seguir, você encontrará o itinerário das linhas de trem e ônibus que 
levam até a USP Leste. 

Linhas de Metrô e CPTM 

Desde o 2º semestre de 2012, há uma maneira alternativa de se chegar na 
USP Leste utilizando a integração entre metrô e trem, sem custo adicional. Antes, 
o único trajeto era ir até a estação Brás (Linha 3 – Vermelha), pegar o trem da 
linha 12 – Safira (sentido Brás – Calmon Viana) na plataforma 6 ou 7 e descer na 
Estação USP-Leste. Hoje, além desta maneira, existe a integração gratuita entre a 
CPTM e o metrô na Estação Tatuapé (Linha 3 – Vermelha) para pegar o trem para 
a EACH sem custo adicional, encurtando o trajeto em uma estação. Contudo, essa 
integração gratuita pode ser feita em horários limitados sendo dividido em dois 
períodos nos dias de semana: das 10h às 17h (primeiro período) e das 20h até o 
final da operação (segundo período). Então, você pode escolher qual o melhor 
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modo de fazer a conexão metrô-trem: ou faz a conexão para o trem no Brás ou no 
Tatuapé (nos horários indicados). Atualmente, a tarifa custa R$4,40 porém, sendo 
estudante, você pode conseguir passe livre e desconto. 

 Para mais informações, consulte o site da CPTM em 

http://www.cptm.sp.gov.br/ ou no site da SPTrans em 

https://www.sptrans.com.br/estudante/gratuidade/.

 Linhas de Ônibus 

Para chegar de ônibus, é possível descer tanto na Av. Dr. Assis Ribeiro 
(utilizando-se da passarela que interliga a estação USP- LESTE ao campus) quanto 
na via Parque, via paralela à Rodovia Ayrton Senna. 

Abaixo, as principais linhas de ônibus que levam à EACH (listamos apenas 
as linhas que passam em frente à USP-Leste). 

Linhas disponíveis que passam pela Av. Dr. Assis Ribeiro, 6081:

1.   1178-10 PÇA. DO CORREIO / SÃO MIGUEL

2.   1178-31 PÇA. DO CORREIO / SÃO MIGUEL

3.   1178-32 ABEL TAVARES / PÇA. DO CORREIO

4.   2551-10 TERM. PQ. D. PEDRO II / TERM. A. E. CARVALHO

5.   2582-10 TERM. PQ. D.PEDRO II / VILA NOVA CURUÇÁ

6.   2582-21 TERM. PQ. D.PEDRO II / CID. PEDRO JOSÉ NUNES

7.   2590-10 TERM. PQ. D.PEDRO II / UNIÃO DE VILA NOVA

8.  2722-10 METRÔ GUILHERMINA / JD. VERÔNIA

Linha alternativa que passa pela Via Parque (paralela à rodovia Ayrton 
Senna): 

– 2735-10 METRÔ PENHA / JD. KERALUX
 Para mais informações e consulta de outras linhas acesse: 
http://www.sptrans.com.br/itinerarios/.

http://www.sptrans.com.br/itinerarios/.
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Transporte privado:

Se decidir locomover-se à EACH de carro, o acesso deve ser feito no km 
17 da Rodovia Ayrton Senna, pegando a mesma saída para a Rodovia Hélio Smidt 
que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Há placas sinalizando a 
saída. Há ainda a possibilidade de se utilizar a via Parque através do acesso pela 
Rua Dr. Assis Ribeiro. Essa via passa pelo Parque Ecológico do Tietê onde estão 
localizados os Centros de Treinamento do Corinthians e da Portuguesa.

 9. ONDE TEM? Serviços na EACH 

A EACH conta com diversos serviços que você vai precisar. 

Serviço de Graduação 

A sua vida acadêmica passará pelo Serviço de Graduação! É nesse setor 
que você fará solicitações de cartões USP, bilhete único, declarações de matrícula, 
pedidos referentes às disciplinas e solicitações para as CoC e CG. Alternativamente, 
você poderá realizar solicitações por meio dos sistemas USP, como será explicado 
adiante.

Serviço Social

O Serviço Social da EACH, vinculado à prefeitura do campus, atua junto ao 
Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil (PAPFE). Para alunas/os 
que possuem dificuldades socioeconômicas, o Serviço Social auxilia com diversos 
apoios, como explicado mais adiante no item “Como me sustentar?”.

 Seção de Estágios 

Esta seção é responsável por receber e encaminhar toda documentação 
pertinente a estágios. Cada curso da EACH contém um conjunto de regras para 
realização de estágios que podem ser conferidas no link: http://www5.each.usp.br/
informacoes/. 

http://www5.each.usp.br/informacoes/.
http://www5.each.usp.br/informacoes/.
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Serviço de Saúde 

As atividades da UBAS-LESTE estão voltadas ao atendimento ambulatorial de 
complexidade primária, no âmbito da Unidade, e nas seguintes áreas: Odontologia, 
Psicologia e Enfermagem, com perspectivas de implantação de atendimento na área 
Médica. O horário de atendimento da UBAS-LESTE é das 8h às 17h, de segunda 
a sexta-feira, com exceção de feriados e de pontos facultativos decretados pela 
Administração Central. Maiores informações podem ser acessadas no 

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

Além do que dispomos na EACH, vale a pena navegar pelo site do Hospital 
Universitário (https://www.hu.usp.br/), pelo site do Hospital das Clínicas (https://www.
hc.fm.usp.br/hc/paciente/como-marcar-consulta-sus), pelos serviços de extensão da 
Odontologia da USP (https://site.fo.usp.br/paciente/), pela Psicologia da USP (https://
www.ip.usp.br/site/servicos-a-comunidade/) e pelo SUS (ConecteSUS (saude.gov.br), 
inclusive para estar com a vacinas atualizadas, que são obrigatórias para o cadastro 
das notas. 

Mas, claro que a melhor prevenção para a saúde, além de boa alimentação, 
controlar o estresse e sono adequado, são importantes as práticas de atividades 
físicas. No Ginásio da EACH os educadores podem informar sobre o que acontecerá 
no semestre (será enviado por e-mail), mas a Atlética organiza muita coisa também. 
Um pouquinho mais longe (no Butantã), está o Centro de Práticas Esportivas da USP, o 
Cepê (https://cepe.usp.br/). Fique atento às datas para participar dos cursos.

Protocolo em caso de acidentes no Ginásio

Em caso de urgência ou emergência, quando a pessoa não pode se locomover 
até a Enfermaria (na UBAS Leste; das 8 às 17hs, prédio M5), a Guarda Universitária 
deverá ser acionada através de uma das seguintes formas: (1) pelo telefone da Guarda 
Universitária: 3091-1033; (2) via rádio da segurança (solicitar ao vigia mais próximo 
acomunicação com a Guarda Universitária); (3) via aplicativo Campus USP. 

http://www5.each.usp.br/ubasleste/.
https://www.hu.usp.br/
https://www.hc.fm.usp.br/hc/paciente/como-marcar-consulta-sus
https://www.hc.fm.usp.br/hc/paciente/como-marcar-consulta-sus
https://www.ip.usp.br/site/servicos-a-comunidade/
https://www.ip.usp.br/site/servicos-a-comunidade/
saude.gov.br
https://cepe.usp.br/
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Em caso de acidentes no ginásio, a Guarda Universitária fará o transporte da 
pessoa acidentada até a Enfermaria da EACH e/ou entrará em contato com o SAMU 
(192) ou Bombeiros (193). Fone da UBAS Leste: 2648-0033.

Restaurante 

O Restaurante Universitário, conhecido como Bandejão, funciona no piso 
térreo do prédio I1 (também conhecido como Titanic). Oferece café da manhã (7h 
às 8h), almoço (11h às 14h) e jantar (17h30 às 20h), de segunda à sexta-feira, com 
três opções de salada, três opções de acompanhamento (sendo um vegetariano), 
dois de sobremesa, além de sucos e pãezinhos.

Os créditos para refeição no restaurante universitário da EACH podem ser 
feitos pelo aplicativo Cardápio+ USP, que você baixa pelo Google Play ou pelo APP 
Store, no seu celular. Além das recargas você pode consultar o saldo, cardápio, 
horários e informações dos restaurantes universitários da USP. Você também pode 
fazer a recarga pelo sistema PIX-USP ou no guichê na sala T55 do Prédio I1 na 
EACH (próximo à entrada do restaurante) de segunda a sexta-feira, das 11h às 
14h e das 17h às 19h. Alunos(as) pagam R$ 2,00 e precisam apresentar o cartão 
USP ou e-card na entrada. Mantenha sempre uma reserva de tickets/créditos para 
evitar as filas.

Lanchonete

A EACH possui uma lanchonete localizada no prédio do CB. Ela oferece 
salgados, bebidas em lata/garrafa/copo, café expresso e outras bebidas quentes, 
doces (caseiros e industrializados), além de pratos para almoço e algumas opções 
para o jantar, das 7h30 às 21h30. Também é um dos locais de encontros das/os 
alunas/os durante os intervalos.

Há também máquinas automáticas de café e snacks espalhadas pelos 
prédios!
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Laboratórios de Informática

A EACH possui laboratórios de informática. Dois estã abertos para uso de 
todas/os as/os alunas/os sem necessidade de agendamento: laboratórios 3 e 4, no 
primeiro corredor do segundo piso do Ciclo Básico. Estão abertos das 8h às 22h. É 
preciso ter cadastro no sistema (procure o Serviço de Informática, sala T03 do Ciclo 
Básico). Existem cotas de impressão para os estudantes. Mais   informações    no    
link: http://www5.each.usp.br/informatica/.  Informações sobre os laboratórios: 
http://www5.each.usp.br/apresentacao-informatica/.

Biblioteca 

A biblioteca da EACH está no mesmo edifício da Administração e se encontra 
em frente ao prédio dos Auditórios e ao famoso “queijo” (uma estrutura circular 
no pátio entre administração e auditórios), muito usado como ponto de encontro e 
de convivência. Oferece um acervo diverso, espaço para estudo, salas de reunião, 
computadores e um scanner, além de armários exclusivos para usuários(as) da 
biblioteca (não é permitido entrar com mochila, pasta, bolsa etc).

Para uso dos computadores, também é necessário cadastro no sistema. 
O acervo está completamente disponível para consulta online e pelo aplicativo 
Bibliotecas USP (como o acervo de toda a USP), com detalhes como: localização 
do livro nas prateleiras e se ele está disponível ou não. No mesmo site, o aluno 
também pode checar informações sobre seus empréstimos e até renová-los, 
ganhando mais uma semana com o material. O link é: http://dedalus.usp.br/
F?RN=128813436.

Atrasos na devolução acarretam restrição para emprestar outros livros, tendo 
maior duração conforme o tempo e a quantidade de itens em atraso. A Biblioteca 
oferece diversos serviços e cursos, como visita monitorada, cursos para utilização 
de bases de dados individualmente ou em grupo, etc. Aprecie sem moderação! 
Mais informações no link: http://www5.each.usp.br/biblioteca/ ou pelo e-mail 
bibatende-each@usp.br.

http://www5.each.usp.br/informatica/
http://www5.each.usp.br/apresentacao-informatica/
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Serviços Online 

Além das secretarias e setores especializados, a USP também conta com 
vários serviços on-line. Esses serviços se dividem em sistemas e é através deles 
que você fará a maioria das solicitações. A seguir, detalharemos alguns que têm 
relação direta com sua vida acadêmica: 

1.  Júpiter: ontém tudo referente às disciplinas de graduação. Nele 
você fará requerimentos de matrícula, dispensa de disciplinas, consultará as 
disciplinas disponíveis, docentes responsáveis, ementas e pré-requisitos, verificará 
notas, frequências e etc. Para ter acesso ao Júpiter basta entrar em

http://uspdigital.usp.br/jupiterweb/, clicar em “Primeiro acesso” e seguir as 
instruções fornecidas. É preciso ficar atento às datas de confirmação da matrícula, 
colocadas tanto no manual da Fuvest quanto no sistema Júpiter. É muito importante 
que você cadastre o e-mail USP o quanto antes, pois os professores só podem se 
comunicar via este e-mail.

2. Juno: auxilia na gestão das bolsas que você venha a ter. A maioria 
das bolsas são obtidas por meio de editais enviados ao seu e-mail, por isso, fique 
atento/a às chamadas! Para acessá-lo, entre em https://uspdigital.usp.br/juno/ e 
clique em “Primeiro acesso”.

3. Mundus: contém os convênios internacionais mantidos pelos 
institutos, faculdades e Escolas da USP. Oportunidades de cooperação internacional 
são encontradas aqui. Para acessá-lo, visite https://uspdigital.usp.br/mundus/, 
clicando em “Primeiro acesso”.

4. Calisto Web: todas as solicitações para o Serviço de Graduação são 

http://uspdigital.usp.br/jupiterweb/
https://uspdigital.usp.br/juno/
https://uspdigital.usp.br/mundus/
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feitas via Calisto Web. Para ter acesso aos Serviços, você precisará de seu número 
USP e a mesma senha usada na informática. Pode ser acessado pelo

site: http://www.each.usp.br/formularios/.

5. Netuno: provavelmente o último planeta a ser visto, é o responsável 
pelo acompanhamento de seu diploma. Nele, pode-se verificar quem foi 
diplomado, bem como quais diplomas estão disponíveis para serem retirados pelo 
aluno. O acesso é feito pelo site: https://uspdigital.usp.br/netunoweb/.

6. e-Disciplinas: O sistema e-Disciplinas, ou Moodle da USP, é um 
ambiente virtual de aprendizagem de apoio às disciplinas da USP. Pode ser 
acessado pelo site: https://edisciplinas.usp.br/mod/page/view.php?id=5.

7. Tidia- AE: vários/as docentes usam ferramentas de ensino à distância 
como recurso adicional ao processo de ensino-aprendizagem. A plataforma Tidia 
está conectada aos Sistemas USP e conterá informações de disciplinas nas quais 
está matriculada(o). Há duas versões do Tidia em funcionamento. Converse com 
seu(sua) professor(a) sobre qual a versão ele/a utilizará. A depender da versão, o 
acesso pode ser feito pelo endereço: https://ae4.tidia-ae.usp.br/portal.

10. ÓRGÃOS CENTRAIS E COMISSÕES ASSESSORAS 

Algumas atividades da EACH estão ligadas aos órgãos centrais, ou seja, 
são estruturas diretamente ligadas à reitoria da USP. Existem também Comissões 
Assessoras que subsidiam o trabalho da Diretoria da Unidade. Apresentamos 
abaixo algumas das atividades que consideramos ser de seu interesse. 

http://www.each.usp.br/formularios/
https://uspdigital.usp.br/netunoweb/
https://edisciplinas.usp.br/mod/page/view.php?id=5
https://ae4.tidia-ae.usp.br/portal
https://ae4.tidia-ae.usp.br/portal.


Manual do ingressante     |     35

Habits Incubadora-Escola 
 A Habits Incubadora Escola da USP é um lugar para você que quer criar 
sua startup, quer conhecer o mundo do empreendedorismo? Vem com a gente! A 
Habits fica atrás do CB, num prédio branco e vermelho.

O que você vai achar por aqui?

•  Espaço de coworking: espaço de trabalho colaborativo aberto à todos os 
interessados em trabalhar, conhecer pessoas, bater um papo e tomar um café (sim, 
OPEN café)! No coworking temos a garagem, que é uma sala com computadores, 
onde geralmente ocorrem os nossos workshops e cursos. Por último, ele possui 
o que chamamos de ateliê, que é uma sala com ar condicionado, mesas, sofás, 
lousas e post-its, esse lugar é perfeito para expor novas ideias ou até mesmo se 
concentrar.• Programa de residência: busca ajudar empreendedores sociais com 
negócios em estágio mais avançado, que já tenham tração, receita recorrente e 
clientes fixos. Com a nossa ajuda e rede de mentores ajudamos os negócios a 
ficarem cada vez mais estruturados.

• Programa de residência: busca ajudar empreendedores sociais com 
negócios em estágio mais avançado, que já tenham tração, receita recorrente e 
clientes fixos. Com a nossa ajuda e rede de mentores ajudamos os negócios a 
ficarem cada vez mais estruturados. 

• ebDev: essa formação é para quem quer aprender a programar - mesmo 
sem ser de SI - e solucionar problemas/criar negócios ao mesmo tempo. É 
uma formação técnica para pessoas com espírito de inovação. Os participantes 
aprenderão como resolver problemas reais utilizando tecnologia. O curso tem 
duração de 9 semanas, com palestras de grandes profissionais e aulas específicas 
nas áreas de.

Programação, Design e Empreendedorismo.
• LabEE: Um laboratório de co-criação e desenvolvimento de empreendedores 
sociais, para quem tem apenas uma ideia, mas uma imensa vontade de se 
desenvolver e de impactar o mundo. Com esse programa você vai sair com o 
protótipo da sua ideia pronto para ser mostrado para o mercado. 

Comissão de Defesa da Diversidade, Direitos Humanos e Democracia – 
CDDDHD 

Com a finalidade de contribuir para a Educação para os Direitos Humanos, para a 
Democracia e para o enfrentamento de quaisquer situações que violem o respeito 
à diversidade, aos direitos humanos e aos princípios democráticos foi criada a 
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CDDDHD. Caso exista alguma denúncia de violação de Direitos Humanos na 
EACH, por favor, entre em contato através do e-mail direitoshumanos-each@usp.br. 
Maiores informações da comissão e links de interesse disponíveis em: 

http://www5.each.usp.br/direitoshumanos/. Atenção: É comum no site da EACH 
haver muitas informações adicionais em links à direita!

Veja também o que acontece na USP em:  

https://sites.usp.br/direitoshumanos/ (Comissão de Direitos Humanos da USP)

https://prip.usp.br/ (Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento)

https://prceu.usp.br/como-denunciar-casos-de-discriminacao-violencia-e-assedio-
na-usp/ (como denunciar)

http://uspmulheres.usp.br/ (mulheres)

Aplicativos da USP 

 Podem ser baixados no seu celular, como o e-Card USP (nossa carteirinha 
digital). Destacamos o aplicativo da Guarda Universitária (“Campus USP”) e do 
“Disque Trote”. 

Informação adicional: “Disque-Trote funcionará de 31 de janeiro de 2023 a 05 de 
abril de 2023”.

Ingressantes que se sentirem vítimas de atos violentos, físicos ou não, ou 
constrangimentos de qualquer natureza poderão fazer as denúncias por meio dos 
canais de atendimento do Disque-Trote: pelo número 0800-012-1090 (ligação 
gratuita, de segunda a sexta, das 9h às 21h) ou pelo e-mail disquetrote@usp.br.

Já está disponível, nos sistemas Android e IOS, o aplicativo Disque-Trote USP para 
o  monitoramento das atividades de recepção aos alunos ingressantes na USP 
durante a Semana de Recepção aos Calouros. O aplicativo  permite realizar uma 
ligação convencional de maneira gratuita, ou enviar um texto relatando o  ocorrido, 
opcionalmente com imagens e áudios. A geolocalização de envio é realizada de 
forma  automática pelo aplicativo.

http://www5.each.usp.br/direitoshumanos/
https://sites.usp.br/direitoshumanos/
https://prip.usp.br/
https://prceu.usp.br/como-denunciar-casos-de-discriminacao-violencia-e-assedio-na-usp/
https://prceu.usp.br/como-denunciar-casos-de-discriminacao-violencia-e-assedio-na-usp/
http://uspmulheres.usp.br
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Qualquer tipo de agressão física, moral ou outras formas de constrangimento – 
dentro ou fora da USP – deve ser denunciada. Veja aqui todos aplicativos super 
úteis: https://jornal.usp.br/universidade/universidade-aplicativos/.

Comissão de Relações Internacionais 

A Comissão de Relações Internacionais (CRInt) da EACH é responsável pela 
gestão de intercâmbios e convênios de cooperação acadêmica com Instituições 
de Ensino Superior Estrangeiras. Nossas atividades formalmente tiveram início em 
janeiro de 2011 e, desde então, empenhamo-nos em oferecer um atendimento 
de excelência à comunidade acadêmica da Escola, interessada nas oportunidades 
de intercâmbio internacional e em celebrar profícuas parcerias internacionais, a 
fim de contribuir com nossa experiência para a ampliação e o enriquecimento da 
Internacionalização na Universidade de São Paulo. Os Convênios Internacionais da 
Escola são firmados após negociação entre docentes da EACH e da Instituição de 
Ensino Superior estrangeira, para isso, as/os docentes da EACH recebem apoio da 
secretaria da CRInt.

A Mobilidade Acadêmica na EACH, assim como a análise e a tramitação 
das propostas de convênios, também é gerida pela CRInt. Somos responsáveis 
pela recepção, matrícula em disciplinas e o envio do certificado final de notas dos 
alunos estrangeiros (incoming) e por auxiliar as/os alunas/ os da EACH em seus 
intercâmbios acadêmicos (outgoing). A modalidade “Outgoing” (alunos EACH no 
exterior) é, em grande parte, fomentada pelas oportunidades de auxílio financeiro, 
bolsas, disponibilizadas pela Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e 
Internacional (AUCANI) aos alunas/os (graduação e pós-graduação) da Escola, que 
concorrem a vagas em instituições estrangeiras diretamente conveniadas à USP, por 
intermédio da AUCANI, ou à EACH, por intermédio da CRInt/EACH. É importante 
ressaltar que: a concessão da vaga e o aceite de uma instituição estrangeira 
conveniada não implicam no recebimento de qualquer bolsa ou auxílio financeiro, 
mas somente na isenção de taxas acadêmicas. Para obter bolsas de estudo, a/o 
aluna/o deverá atentar aos editais específicos. A mobilidade “Incoming” (alunas/

https://jornal.usp.br/universidade/universidade-aplicativos/
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os estrangeiros na EACH) é possível, principalmente, por intermédio dos convênios 
firmados.

Você, provavelmente, conviverá desde o primeiro ano, com alunas(os) 
estrangeiros(as). Aproveite a oportunidade para fazer amizades. O convívio com 
culturas, línguas e, às vezes, até valores diferentes dos nossos é extremamente 
importante para um mundo plural e inclusivo.

Maiores informações sobre internacionalização podem ser encontradas na 
página da CRInt-EACH (http://www5.each.usp.br/apresentacao-crint/) e também 
no site da AUCANI (https://internationaloffice.usp.br/). A CRInt-EACH também 
mantém um perfil no Instagram (@crinteach), onde novidades, informações sobre 
editais, relatos de intercambistas e outros conteúdos podem ser encontrados.

11. REPRESENTAÇÃO DISCENTE EACH-USP Leste e Comissão de            
          Coordenação de Curso

Durante todo o semestre, ocorrem as reuniões das Comissões de 
Coordenação de Curso, chamadas CoCs. Durante estes conselhos, assuntos 
acerca do curso como organização de materiais ou até mesmo oferecimento de 
estágios são discutidos de maneira a se encontrar soluções e aproximações de 
maior eficácia e satisfação geral. A comissão conta sempre com o Coordenador do 
curso e seu suplente e, além destes, 3 outros docentes responsáveis pelo curso.

Um representante dos alunos tem direito a estar presente. O representante 
discente (RD), tem como função representar e defender o interesse dos estudantes, 
bem como apresentar ideias ou problemas a respeito destes, para melhorar a 
qualidade do curso e do ensino. O representante discente é escolhido uma vez 
por ano por votações realizadas pela EACH. É comum vê-los perguntando acerca 
de opiniões sobre o curso e satisfação geral. É importante apontar que seu dever 
é a representação do curso em si e não de uma sala somente ou uma opinião, 
porém, sempre que houverem problemas, os RDs estão dispostos a ouvi-los e 

(http://www5.each.usp.br/apresentacao-crint/
https://internationaloffice.usp.br/


Manual do ingressante     |     39

discuti-los e, até mesmo, levá-los para discussão nas CoC’s, se necessário.

A Representação Discente também participa de outras comissões (além 
das CoCs). Os(as) alunos(as) são eleitos(s) anualmente por seus pares e tem como 
função monitorar e interferir nas tomadas de decisões que afetam diretamente 
o dia a dia da universidade pública, trabalhando lado a lado com o movimento 
estudantil e com as Assembleias estudantis, para garantir vitórias na burocracia, 
como, por exemplo, o café da manhã na unidade e a colocação de scanner na 
biblioteca.

Atua na organização das grades curriculares dos cursos de graduação, 
no planejamento orçamentário para destinar verbas para programas de apoio e 
permanência estudantil, na possibilidade de participar da definição de atividade 
de cultura e extensão universitárias, e/ou ainda, no respaldo e apoio direto a 
estudantes vítimas de violências que envolvam a Universidade.

Em outras palavras, ocupar esses espaços permite trabalhar sobre a 
possibilidade de levantar e questionar as iniciativas que ferem os motes da educação 
pública de qualidade e refutá-las através de novos desenhos e alternativas de 
políticas institucionais, à partir do nosso ponto de vista coletivo e interseccional 
pautado por um corpo discente heterogêneo e ressonando dentro das diversas 
arenas políticas da nossa Escola (conselhos e comissões).

Para quem deseja ser representante discente é fundamental carregar 
a vontade de tornar a Universidade mais justa e inclusiva e ter disposição para 
propor mudanças e buscar conquistá-las. Fundamental assumir papel de intérprete 
da comunidade e de articulador para impulsionar o nosso desenvolvimento 
acadêmico com compromisso na atuação, por uma universidade que cumpra sua 
função social, preserve sua qualidade e ainda, que entenda as limitações e os 
desafios para cada indivíduo que ingressa nessa atmosfera universitária.

As(os) discentes, regularmente matriculadas(os) e que tenham cursado ao 
menos 12 (doze) créditos no conjunto dos dois semestres imediatamente anteriores, 
poderão ser eleitas(os) por candidatura individual ou compondo chapas, para o 
mandato de 1(um) ano, admitindo-se uma recondução. As eleições são lançadas 
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anualmente, por meio de Portaria divulgada pela Assistência Acadêmica.

Conheça a nossa página no facebook: https://www.facebook.com/rdeach2.0/ 
e nos mande um e-mail. Estamos à disposição para auxiliá-las/os durante os 
desafios da graduação!

Congregação: rdgradcongregacao-each@usp.br 

Conselho Técnico-Administrativo: rdccta-each@usp.br 

Comissão de Graduação: rdcg-each@usp.br

Comissão de Cultura e Extensão Universitária: rdccex-each@usp.br

12. QUERO CONECTAR! 

O e-mail é a via de comunicação adotada pela Universidade. Você faz o 
primeiro acesso em: https://id.usp.br/. É muito importante que esteja atenta/o 
e que controle o armazenamento das suas mensagens, já que há limite de 
espaço. Uma alternativa é encaminhar as mensagens de seu e-mail institucional 
para outros servidores que possuem mais espaço de armazenamento. No site da 
Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) há vários tutoriais e FAQs 
que podem ser úteis: http://www.sti.usp.br/institucional/. Há vários tutoriais online 
para configuração, por exemplo: https://www.aguia.usp.br/portfolio/servicos/
conexao-remota/.

Muitas informações sobre os acessos da USP podem ser pesquisados em: 
https://servicos.sti.usp.br/listas/alunos/.

Eduroam

O eduroam está disponível em diversos lugares do mundo nas instituições 
de ensino e/ou pesquisa que aderiram à Federação. Em qualquer lugar, os 
membros da comunidade USP poderão utilizar as mesmas credenciais/senha do 
https://uspdigital.usp.br (Jupiter, Janus, Marte, etc) para acessar a internet através 
da rede wi-fi eduroam.

https://www.facebook.com/rdeach2.0/
https://id.usp.br/
https://www.sti.usp.br/
https://www.aguia.usp.br/portfolio/servicos/conexao-remota/
https://www.aguia.usp.br/portfolio/servicos/conexao-remota/
https://servicos.sti.usp.br/listas/alunos/
https://uspdigital.usp.br
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É importante preencher o @usp.br no campo de login. Isto é, caso seu 
número USP seja 123456789, no campo de login preencha 123456789@usp.br. 
Isso é fundamental para que você consiga utilizar a rede eduroam fora da USP. Veja 
aqui como acessar a rede wi-fi Eduroam em seu celular. 

Para mais informações acesse: https://eduroam.usp.br/como-usar/.

13. O QUE MAIS TEM? 

Serviços na região 

A USP Leste fica no bairro de Ermelino Matarazzo e é vizinha dos bairros 
Jardim Keralux, Engenheiro Goulart e Vila Císper. Nesses locais há opções de 
padarias, açougues, supermercados, postos de gasolina, restaurantes, bares, 
agências bancárias, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Assistências Médicas 
Ambulatoriais (AMAs), hospitais, entre outros.

Esporte, lazer e cultura 

Não há muitas opções de lazer e cultura no entorno da USP Leste, mesma 
situação da populosa Zona Leste, mas conseguimos selecionar algumas opções:

 Parque Ecológico do Tietê (PET): ao lado da USP Leste, o parque possui 
uma área de 14,1 milhões m² e proporciona aos seus usuários uma série de 
atividades culturais, educacionais, recreativas, esportivas e de lazer.

Centros Educacionais Unificados (CEUs): ao lado da USP Leste, o parque 
possui uma área de 14,1 milhões m² e proporciona aos seus usuários uma série de 
atividades culturais, educacionais, recreativas, esportivas e de lazer. 

• CEU Tiquatira: Endereço: Av. Condessa Elizabeth Robiano com a rua 
Kampala, 270, Bairro: Penha, CEP:03704-015, tel : (11) 2075-7500 

• CEU Azul da Cor do Mar: Endereço: Rua Ernesto de Souza Cruz, 
2171, Bairro: Cidade AE Carvalho, CEP: 08225-380, tel.: (11) 3397-9014 

https://eduroam.usp.br/como-usar/
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Cinemas: não há cinemas próximos à USP Leste, mas vocês conseguem 
chegar a alguns de trem, ônibus ou carro. Sempre há possibilidade de se deslocar 
até a região da Av. Paulista e ir ao Belas Artes, nas salas do Itaú/Augusta ou no 
Reserva Cultural.

 Teatros: os teatros mais próximos da USP Leste são: Teatro Flávio Império: R. 
Prof. Alves Pedroso, 600 - Cangaíba, São Paulo - SP, 03721-010 Teatro Adamastor: 
Av. Monteiro Lobato, 734 - Macedo, Guarulhos - SP, 07111-080.

Centro Cultural Penha 

O Centro Cultural da Penha é um equipamento público de cultura e está 
vinculado ao Departamento de Expansão Cultural, da Secretaria Municipal de 
Cultura da Prefeitura de São Paulo. O Centro Cultural é composto do Espaço 
Cultural Mário Zan, da Biblioteca José Paulo Paes, do Teatro Martins Pena, de 
Telecentro, além de estúdios de gravação e salas de estudos em todos os andares 
do prédio. Endereço: Largo do Rosário, 20 Penha – CEP 03634-020 

Não se esqueça que vocês estão em São Paulo e que há muitas opções 
de esporte, lazer e cultura, inclusive gratuitos! 

Fiquem atentos/as à programação das atividades de cultura e extensão 
universitárias. Tem muita coisa legal! Acesse: http://www5.usp.br/extensao/ .

Pontos de Táxi, Rodoviárias e Aeroportos 

•  Aeroporto Internacional de Cumbica: Av. Jamil João Zarif S/N 
(acesso pela via Dutra e Rodovia Ayrton Senna da Silva, Km 30). Fone: (11) 2445-2945.

• Terminal Rodoviário Tietê: Avenida Cruzeiro do Sul, 1800 Santana. 
Acesso pela estação Tietê do Metrô. 

• Terminal Rodoviário Barra Funda: Rua Mário de Andrade, 664 Barra 
Funda. Fone: (11) 3235-0322. 

• Terminal Rodoviário Jabaquara: Rua dos Jequitibás, s/n Jabaquara. 

http://www5.usp.br/extensao/
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Fone: (11) 3235-0322. 

• Leste Táxi – 24hs: Fones: (11) 3585-8250 (utilize também o Uber, 99 
ou Cabify)

14. ONDE MORAR? 

Repúblicas 

Existe a opção de encontrar moradia em repúblicas através dos(as) 
próprios(as) moradores(as): os(as) estudantes costumam montar um sistema de 
“adoção” que oferece temporariamente um espaço na república, muitas vezes 
com possibilidade de fixação nesse mesmo local. Fiquem atentos(as) aos murais 
informativos ou acesse grupos do facebook, como o Repúblicas-EACH USP.

No anexo há um material de orientação produzido pelo atendimento 
psicológico da EACH sobre repúblicas.

15. COMO ME SUSTENTAR? 

Bolsas e Apoio financeiro

Todo(a) aluno(a) da EACH pode contar com diversos tipos de apoio 
financeiro. Alguns dependem do seu perfil socioeconômico, outros são oferecidos 
a todo(a) e qualquer aluno(a) devidamente matriculado(a) (em cada edital existem 
critérios, preste atenção!). Também existem os apoios relacionados com atividades 
de pesquisa e de extensão universitária que podem ser realizadas por alunos(as). 
Apoios como Auxílio Alimentação, Auxílio Permanência (que é um auxílio financeiro, 
atualmente no valor de R$800,00) fazem parte do PAPFE, coordenado pela PRIP 
(Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento). Fique atento(a) ao período de inscrição 
divulgado sempre no início de cada semestre através do seu e-mail e do endereço: 
https://prip.usp.br/apoio-estudantil.

https://prip.usp.br/apoio-estudantil.


44

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 as/os alunas/os em atividades de ensino, pesquisa e 
extensão da Universidade, de maneira a contribuir para a formação acadêmica e 
profissional.

Programa Santander Universidades / US 

Objetiva atender a demanda de propostas de bolsas para estudantes 
de cursos da USP para projetos de infraestrutura e modernização do ensino de 
graduação. 

Programa de Estímulo ao Ensino de Graduação (PEEG) 

Com o objetivo de incentivar alunos(as) da graduação a aperfeiçoarem 
estudos em uma área de conhecimento de maior interesse, por meio do 
desenvolvimento de atividades supervisionadas de ensino, o Programa de Estímulo 
ao Ensino de Graduação (PEEG) é voltado a estudantes de todos os cursos da 
USP que tenham bom rendimento escolar e destacado desempenho na disciplina 
escolhida para desenvolver as atividades de monitoria.

Programa de Educação Tutorial (PET) 

Programa dirigido às/aos alunas/os de graduação, mediante tutoria 
docente, com oferecimento de bolsas para aperfeiçoamento da graduação. Para 
mais informações sobre bolsas, acesse: http://www.prg.usp.br/?p=20748.

PIBIC e FAPESP 

Além das bolsas disponibilizadas pela Pró-Reitoria de Graduação, há 
possibilidade de bolsas pela participação em estágios ou projetos de iniciação 
científica. Para a realização deste estágio, é necessário que esteja vinculado a 
um(a) docente que será seu(sua) orientador(a) e você terá de se envolver em um 
projeto de pesquisa. Algumas bolsas só são oferecidas para alunos(as) que estejam 
no 3º semestre, no mínimo. Fique atento(a) aos editais! 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC – é 

http://www.prg.usp.br/?p=20748
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administrado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e é destinado aos estudantes de 
graduação. Este programa tem por objetivo promover o desenvolvimento da 
pesquisa da Instituição. A seleção de bolsistas é feita anualmente, através da 
publicação de edital enviado por e-mail. Mais informações no endereço: http://
prp.usp.br/iniciacao-cientifica/. É possível obter auxílio junto à Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. O pedido de bolsa deve ser 
feito junto com seu(sua) orientador(a). Mais informações em: http://www.fapesp.
br/bolsas/ic/.

Descontos para Estudantes 

Ser uma/um estudante regularmente matriculada/o, tanto de graduação 
quanto pós-graduação, garante a você meia entrada em cinemas, circos, 
espetáculos teatrais, esportivos, musicais e de lazer em geral, direito garantido por 
a lei. Apresente seu cartão USP no momento da compra de ingresso e aproveite 
o benefício!

Descontos em Passagens 

Como estudante, você pode obter o passe escolar que lhe dá direito a uma 
cota de gratuidade garantida pelo Passe Livre (a depender da renda per capita). 
Você também terá desconto de 50% em bilhetes de trem, metrô e ônibus depois 
de exceder sua cota de gratuidade. Para obter seu bilhete único de estudante, 
consulte o Serviço de Graduação (prédio I1, também conhecido como Titanic) 
para cadastro na EMTU, SPTrans e demais órgãos responsáveis ou visite a página: 
http://estudante.sptrans.com.br/.

Consulte também a possibilidade de descontos em passagens de ônibus 
intermunicipais e interestaduais.

http://prp.usp.br/iniciacao-cientifica/
http://prp.usp.br/iniciacao-cientifica/
http://www.fapesp.br/bolsas/ic/
http://www.fapesp.br/bolsas/ic/
http://estudante.sptrans.com.br/
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16. E OS ESTUDOS? Cursos 

Como apresentado anteriormente, a EACH possui onze cursos de graduação. 
Por conta do Ciclo Básico e outras formas de interação desenvolvidas pelos(as) 
estudantes, você será muito próximo de colegas de vários cursos, apresentados 
abaixo.

Biotecnologia - BTC

 O mais novo curso da EACH, Biotecnologia, visa a formação de um 
profissional multidisciplinar, com habilidades científicas e de empreendedorismo 
necessárias para sua atuação nas diversas áreas de pesquisa e em empresas de 
Biotecnologia, como na produção de vacinas, fármacos, anticorpos, além de, 
alimentos, insumos agrícolas e de biocombustíveis, entre outros, explorando de 
forma sustentável a vasta biodiversidade presente no país. Mais informações: 
Bacharelado em Biotecnologia | Escola de Artes, Ciências e Humanidades (usp.br).

Educação Física e Saúde - EFS 

 O profissional atuará na manutenção e promoção da saúde e da qualidade de 
vida ao desenvolver diversas formas de atividade física para crianças, adolescentes, 
adultos e idosos. O/a bacharel/a em Educação Física e Saúde elabora, coordena, 
supervisiona, avalia e ministra programas técnicos, eventos recreativos, preparação 
e avaliação física. O mercado de trabalho para esses(as) profissionais é amplo e 
abrange a atuação em equipes multidisciplinares da saúde em instituições públicas 
e privadas, academias, clubes, condomínios, centros comunitários, unidades 
básicas de saúde e até mesmo em hospitais. Mais informações: Bacharelado em 
Educação Física e Saúde | Escola de Artes, Ciências e Humanidades (usp.br).

http://www5.each.usp.br/bacharelado-em-biotecnologia/
http://www5.each.usp.br/bacharelado-em-educacao-fisica-e-saude/
http://www5.each.usp.br/bacharelado-em-educacao-fisica-e-saude/
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Gerontologia - GER 

 Realiza a gestão da atenção ao envelhecimento e estuda aspectos 
biológicos, psicológicos e sociais da velhice. As/os profissionais podem trabalhar 
em hospitais, ambulatórios, unidades de saúde, programas de assistência 
domiciliar, centros de convivência e instituições de média e longa permanência. 
Dentre as atividades desenvolvidas pelos gerontólogos estão a avaliação do 
idoso, planejamento e execução de ações que promovem qualidade de vida, 
pesquisas, gestão de instituições e serviços voltados para a população idosa, 
além do acompanhamento e apoio a cuidadores de idosos(as). Mais informações: 
Bacharelado em Gerontologia | Escola de Artes, Ciências e Humanidades (usp.br).

Gestão Ambiental - GA 

 Com conhecimento científico e domínio das novas tecnologias, a/o 
profissional é capaz de atuar no diagnóstico e na geração de informações 
necessárias para minimizar, prevenir e reverter problemas decorrentes do uso e 
ocupação do ambiente. Recuperação de áreas degradadas, reciclagem de resíduos, 
avaliação de riscos e impactos, planejamento da ocupação territorial e controle da 
poluição são algumas das atividades desenvolvidas pelo(a) gestor(a) ambiental. 
O mercado de trabalho está distribuído por todo o Brasil e há oportunidades de 
atuação na iniciativa privada, administração pública e em ONGs. Mais informações: 
Bacharelado em Gestão Ambiental | Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
(usp.br).

Gestão de Políticas Públicas - GPP 

O curso integra o estudo de Administração Pública com o das Ciências 
Sociais Aplicadas – Política, Direito, Economia e Sociologia – o que proporciona 
uma formação ampla e uma visão geral do Estado e da sociedade. O objetivo 
é capacitar profissionais na definição de estratégias para resolver problemas 
coletivos, na elaboração de planos de ação e na avaliação dos efeitos das políticas 
públicas já adotadas. Atualmente, o(a) gestor(a) de políticas públicas é cada 
vez mais valorizado(a) em órgãos públicos, organizações do terceiro setor e em 
instituições privadas que interagem diretamente com o Estado e com a sociedade. 

http://www5.each.usp.br/bacharelado-em-gerontologia/
http://www5.each.usp.br/bacharelado-em-gestao-ambiental/
http://www5.each.usp.br/bacharelado-em-gestao-ambiental/
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Mais informações: Bacharelado em Gestão de Políticas Públicas | Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades (usp.br). 

Lazer e Turismo - LZT 

O(a) bacharel(a) em Turismo atua em diversas áreas, bem como no 
planejamento turístico, organização de eventos, entretenimento, ações culturais, 
gastronomia, hospitalidade, patrimônio histórico e cultural, desenvolvimento 
sustentável e no uso dos espaços e equipamentos de lazer. O Brasil possui 
potencialidades diversas e há oportunidades em agências e operadoras de turismo, 
hotelaria, companhias aéreas, centros culturais e esportivos, parques públicos 
e privados, instituições do terceiro setor, além de atividades na administração 
pública. Mais informações: Bacharelado em Lazer e Turismo | Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades (usp.br).

Licenciatura em Ciências da Natureza - LCN 

O objetivo principal do curso é formar professores(as) de Ciências para o 
ensino fundamental em escolas públicas e privadas, mas os(as) egressos(as) também 
podem atuar no ensino médio, nas disciplinas de Biologia, Física e Química. Para 
compreender a natureza em todos seus aspectos e ensinar a respeito de seu 
funcionamento, o curso oferece uma formação integrada em Ciências Naturais, 
Matemática e Pedagogia. Os(as) profissionais ainda são capacitados para trabalhar 
em museus, centros de ciência, parques, ONGs, projetos de educação ambiental, 
divulgação científica e na produção de material  didático. Mais informações: 
Licenciatura em Ciências da Natureza | Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
(usp.br).

Marketing - MKT 

 Os(as) egressos(as) do curso estão aptos(as) a trabalhar com eficiência em 
pesquisas de marketing, comunicação integrada, gestão de produtos, serviços e 
mercados de organizações privadas e públicas. Há ainda a possibilidade de se tornar 
empreendedor de negócio próprio nos setores industrial, comercial ou de serviços. 

http://www5.each.usp.br/bacharelado-em-gestao-de-politicas-publicas/
http://www5.each.usp.br/bacharelado-em-gestao-de-politicas-publicas/
http://www5.each.usp.br/apresentacao-graduacao/#cursoGraduacao
http://www5.each.usp.br/apresentacao-graduacao/#cursoGraduacao
http://www5.each.usp.br/licenciatura-em-ciencias-da-natureza/
http://www5.each.usp.br/licenciatura-em-ciencias-da-natureza/
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O curso proporciona ao(à) aluno(a) uma visão humanista, forte instrumentalização 
técnica, quantitativa e inovadora, o que o(a) habilita na atuação em empresas 
privadas de médio e grande porte, organizações públicas e no terceiro setor. O 
mercado de trabalho encontra-se em expansão e tende a ampliar nos próximos 
anos. Mais informações: Bacharelado em Marketing | Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades (usp.br).

Obstetrícia - OBS 

 O curso forma profissionais para trabalhar na área da saúde da mulher, 
desenvolvendo ações de cuidados e promoção da saúde, especialmente no 
decorrer do pré-natal, parto normal e pós-parto. O(a) profissional formado pelo 
curso, chamado obstetriz, pode dar assistência à gestante, recém-nascido e 
comunidades, colaborando assim para a diminuição da mortalidade materna e 
dos índices de partos operatórios. Pode atuar em maternidades, casas de parto, 
centros de parto normal, ambulatórios, consultórios, unidades de saúde, domicílios 
e em instituições de saúde públicas e privadas, além de trabalhar com ensino e 
desenvolvimento de pesquisas. Mais informações: Bacharelado em Obstetrícia | 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades (usp.br).

 

Sistemas de Informação - SI 

O(a) aluno(a) de Sistemas de Informação estuda aspectos da tecnologia da 
computação e da administração. Ele(a) é preparado(a) para propor, desenvolver e 
implantar sistemas computacionais que automatize o gerenciamento da informação 
e os processos de gestão dentro de organizações públicas e privadas. Administrar 
o fluxo de informação, planejar e organizar o processamento, o armazenamento 
e a recuperação de informações, são algumas  das atividades desenvolvidas 
pelo(a) profissional. Com um mercado de trabalho aquecido, novas oportunidades 
surgem para a carreira, à medida que o desenvolvimento tecnológico avança. Mais 
informações: Bacharelado em Sistemas de Informação | Escola de Artes, Ciências 
e Humanidades (usp.br).

 

http://www5.each.usp.br/bacharelado-em-marketing/
http://www5.each.usp.br/bacharelado-em-marketing/
http://www5.each.usp.br/bacharelado-em-obstetricia/
http://www5.each.usp.br/bacharelado-em-obstetricia/
http://www5.each.usp.br/bacharelado-em-sistemas-de-informacao/
http://www5.each.usp.br/bacharelado-em-sistemas-de-informacao/
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Têxtil e Moda - TM 

Organizado para que a(o) estudante tenha conhecimento das três grandes 
áreas do setor – tecnologia, gestão e design e moda –, o curso oferece uma visão 
completa de termos teóricos e práticos, abordando desde o processamento de 
matérias-primas até o lançamento de coleções. O(a) profissional pode atuar em 
indústrias têxteis, de moda, lojas, confecções e em demais empresas ligadas à área, 
além de trabalhar com ensino e pesquisa. A variedade de atividades realizadas 
pela profissão é ampla e envolve a produção de fibras, fios, tecidos, projetos de 
coleções, acessórios de moda e novos produtos. Mais informações: Bacharelado 
em Têxtil e Moda | Escola de Artes, Ciências e Humanidades (usp.br).

17. O QUE A CONTECE? Eventos acadêmicos 

Festa do Livro 

A Festa do Livro é um evento aberto ao público em geral, com entrada 
gratuita. Há a venda de obras científicas, literárias e ficcionais, além de livros infantis 
e daqueles relacionados aos cursos de graduação da EACH. A Festa é organizada 
por uma comissão composta por alunos(as), professores(as) e funcionários(as) das 
mais diversas áreas da Escola. Conta com cerca de 40 editoras que trazem seus 
livros com, no mínimo, 50% de desconto. Ocorre geralmente próximo ao fim do 
primeiro semestre ou início do segundo.

 Semana da Ciência da EACH e SIICUSP 

O Seminário de Pesquisa da EACH, realizado duas vezes pela Comissão de 
Pesquisa da EACH, foi substituído pela Semana da Ciência. O Simpósio Internacional 
de Iniciação Científica e Tecnológica da USP (SIICUSP) tem data definida pela Pró 
Reitoria de Pesquisa da USP. Os eventos têm como objetivo apresentar, difundir, 
compartilhar e debater as atividades de pesquisa desenvolvidas por docentes, 
alunos/as e funcionários(as) de nossa Unidade.

http://www5.each.usp.br/bacharelado-em-textil-e-moda/
http://www5.each.usp.br/bacharelado-em-textil-e-moda/
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Marketing Week 

A Marketing Week USP é um evento aberto e gratuito aos alunos e à 
comunidade, que tem como principal objetivo gerar experiências e conhecimento 
para o profissional de Marketing, através de palestras e workshops.

Ela surgiu como uma solução para a crescente demanda do mercado 
por profissionais cada vez mais multidisciplinares, versáteis e preparados. 
Desta maneira, preparou-se uma solução capaz de abordar diversos segmentos 
em que o profissional de marketing pode atuar dentro do mercado e a inseriu 
dentro do ambiente universitário, trazendo experiências capazes de desenvolver 
competências, conhecimento técnico, vivência de mercado e oportunidade de 
autodesenvolvimento para todos os profissionais interessados.

Site oficial: https://www.damausp.com.br/ e a fanpage: https://www.
facebook.com/damausp/.

Semana de Sistemas de Informação

A Semana de Sistemas de Informação (SSI), idealizada pelo Diretório 
Acadêmico de Sistemas de Informação (DASI) é concebida como uma reunião de 
cunho social, técnico e científico, com atividades realizadas sob diferentes formatos 
(palestras e workshops), e como uma forma de viabilizar trocas de experiências entre 
alunas/os e profissionais da academia e da indústria de Sistemas de Informação 
e áreas afins. Site oficial: dasiusp.com/home e a fanpage: https://www.facebook.
com/DASIUSP/.

Semana de Têxtil e Moda 

A Semana de Têxtil e Moda foi criada pelo curso a fim de fortalecer as 
relações entre todos(as) os(as) participantes da indústria têxtil e de moda. Nas 
edições anteriores, o evento contou com apresentação de palestras, mesas 
redondas, workshops, concursos, exposições de alunos e ex-alunos do curso, stands 
de patrocinadores, etc. Os temas abordados abrangem o universo profissional da 
cadeia têxtil como um todo.

https://www.damausp.com/
https://www.facebook.com/damausp/.
https://www.facebook.com/damausp/.
dasiusp.com/home
https://www.facebook.com/DASIUSP/
https://www.facebook.com/DASIUSP/
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Jornada de Educação Física e Saúde (JOEFS) 

A JOEFS da EACH movimenta a USP Leste! Acontece geralmente no segundo 
semestre, entre a última semana de agosto e a primeira semana de setembro, 
visando comemorar o dia do profissional de educação física, dia 01 de setembro. 
É um evento que integra diversos campos do conhecimento e os relaciona com 
a área de Educação Física e Saúde. Busca conduzir a formação de recursos 
humanos, através de uma abordagem multi e interdisciplinar, em conformidade 
com as necessidades sociais e culturais deste milênio. As atividades da JOEFS 
são organizadas por uma comissão, normalmente formada por integrantes do 
Diretório Acadêmico de Educação Física e Saúde, Movimenta USP Junior e Liga 
Acadêmica de Anatomia. Os temas são abordados em palestras, workshops, rodas 
de conversa, mesas redondas, visitas a outras instituições e, até mesmo, por meio 
de atividades práticas. 

Semana Da Gerontologia

A Semana da Gerontologia acontece anualmente na semana do dia 24 de 
março, data em que se comemora o dia do gerontólogo. O evento consiste em 
realizar diversas atividades no decorrer da semana, dentro e fora dos portões da 
universidade. As atividades são organizadas pelas entidades da Gerontologia, 
tais como o Centro Acadêmico de Gerontologia XXIV de Março (CAGe), a Liga 
de Gerontologia, a Empresa Júnior de Gerontologia e a Associação Brasileira de 
Gerontologia (ABG). O objetivo da Semana é integrar os alunos do primeiro ano 
do curso aos veteranos e egressos e, através de palestras, workshops e dinâmicas, 
trazer novas perspectivas do campo de estudo e trabalho dessa área crescente no 
país.

Congresso De Gerontologia

O Congresso de Gerontologia permite o encontro entre estudantes, 
egressos, pesquisadores e profissionais interessados nos temas atuais da área 
de velhice e envelhecimento, além de expandir conhecimentos e criar novas 
discussões e reflexões sobre a temática proposta. O evento acontece anualmente, 
no segundo semestre, e é pensado e organizado por uma comissão de alunos 
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graduandos e pós-graduandos, docentes e também pelas entidades do curso de 
gerontologia.

Semana de Gestão de Políticas Públicas 

A Semana de Gestão de Políticas Públicas é organizada por uma comissão 
de discentes. É um evento realizado anualmente, objetivando a promoção de 
discussões no campo da gestão pública. Nesse sentido, procura suscitar o diálogo 
e o acréscimo de informações por meio de mesas e outras atividades voltadas à 
comunidade universitária e à população como um todo, pautando diversos temas 
e contando com importantes presenças que debaterão como o setor público e 
suas políticas são geridos. 

LZT Debatendo Tendências

O LZT Debatendo Tendências é um evento organizado pelos(as) alunos(as) 
do curso do Bacharelado em Lazer e Turismo e tem como objetivo central criar 
um diálogo entre a academia e o mercado, de forma a discutir temas atuais no 
segmento. Com a programação bem diversificada, contando com palestras, 
workshops, mesas de debate, sorteios em um ambiente de troca de experiências 
entre profissionais da área, professores(as) e alunos(as).

Semana Aberta de Gestão Ambiental 

A Semana Aberta de Gestão Ambiental ou SAGA, ocorre uma vez ao ano 
e tem como objetivo promover um evento de integração entre comunidade 
acadêmica, alunos(as) e egressos(as) do curso de Gestão Ambiental de diferentes 
instituições de ensino, assim como, alunos(as) de ensino técnico e a comunidade 
do entorno do campus da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. 
Esta integração resulta em um espaço de troca de conhecimento, experiências 
e vivências relacionados à temática socioambiental e a temas ambientais mais 
urgentes. O evento é realizado em parceria da Comissão  Organizadora da SAGA, 
Diretório Acadêmico de Gestão Ambiental, GA Jr e Coordenação do Curso 
de Gestão Ambiental, envolvendo alunas/os e professoras/es na construção e 
divulgação do evento. 
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Semana de Biotecnologia

A primeira semana de Biotecnologia, realizada em 2018 e chamada de 
“Brasil com Biotecnologia”, teve como objetivo apresentar, discutir e propor ideias, 
além de promover o conhecimento, divulgar ações e ferramentas desenvolvidas 
pela academia e empresas com a finalidade de desenvolver a Biotecnologia no 
Brasil. Os três dias de evento foram organizados em forma de seminários, nos 
quais empresas convidadas de diversos setores da Biotecnologia trouxeram até 
a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP um pouco das inovações 
biotecnológicas que já estão presentes no mercado, além de estimular os 
graduandos da área a pensar e desenvolver novas soluções empreendedoras por 
meio da Biotecnologia. A Semana também contou com docentes convidados da 
USP, que puderam compartilhar um pouco mais da sua experiência no ramo da 
Biotecnologia dentro da ambiente acadêmico. As perspectivas futuras visam dar 
continuidade ao evento nos próximos anos, aumentando o repertório do público 
participante sobre o cenário da Biotecnologia.

Semana de Licenciatura em Ciências da Natureza 

A Semana de Licenciatura em Ciências da Natureza (SemCiNat) é um 
evento que ocorre uma vez ao ano, organizado inteiramente pelos estudantes do 
curso, com o intuito de promover o curso para a comunidade externa e inteirar os 
participantes acerca de atividades, atuações, dimensões e complexidades da área 
de Ciências Naturais a partir de palestras, workshops, rodas de conversa, mesas 
redondas e visitações na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Essa 
semana busca proporcionar um espaço para troca de conhecimento, experiências 
e vivências relacionadas à temática abordada de cada ano de sua realização.

DIA DA PARTEIRA E SEMANA DA OBSTETRÍCIA

No dia 5 de maio é comemorado o dia Internacional da Parteira/Obstetriz. 
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A data foi criada em 1951 pela OMS - Organização Mundial da Saúde - e destaca 
a importância da atuação na assistência em saúde das mulheres. Todos os anos o 
curso de Obstetrícia e parceiros (as) promovem um evento para reunir mulheres 
e todos os que se interessam sobre saúde feminina, atuação das obstetrizes e 
cuidado em saúde. Cada ano é proposta uma temática; rodas de conversa, palestras 
e oficinas sobre maternidade, gestação e cuidados da saúde da mulher em geral 
compõem as atividades da programação. Parteiras são parceiras das mulheres, 
bebês e famílias e, por isso, a semana da obstetrícia é realizada anualmente em 
comemoração ao dia da parteira, junto à comunidade.

Eventos Esportivos 

BixUSP 

Sua primeira oportunidade de ser USP e representar a EACH é o BixUSP. 
Campeonato esportivo que só quem é caloura/o pode participar, ou seja, você 
vai encontrar todos(as) os(as) seus(suas) amigos(as) de cursinho/escola que 
passaram na USP também. Todas as unidades da USP são convidadas e quase 
todas participam. O campeonato acontece nos meses de março e abril. Procure 
a Atlética EACH para começar os treinos especiais para o BixUSP e interagir com 
seus(suas) colegas de FUVEST/ENEM. 

Campeonatos Internos e Externos 

A EACH participa da Copa USP e da Liga USP, campeonatos internos que 
acontecem no primeiro e segundo semestre, respectivamente.  

Jogos Universitários 

Também participamos de Jogos Universitários, realizados em feriados 
durante o ano, os chamados “inters”. No primeiro semestre a EACH participa do 
Intercomp (campeonato do curso de SI). E no segundo semestre acontece mais 
dois “inters”: o Interbatuc (Campeonato das Baterias Universitárias), o CaipirUSP, 
em que a EACH disputa contra todas as outras faculdades da USP do interior.
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18. QUEM ACONTECE? Entidades e coletivos estudantis 

Neste tópico foi disponibilizado o espaço para que cada entidade 
escrevesse sua própria apresentação para os(as) ingressantes. O texto, assim como 
as informações contidas, é de responsabilidade de cada entidade/coletivo. 

Atlética EACH 

A AAAEACH-USP tem como dever representar todos(as) os(as) estudantes 
não apenas dentro do campus USP-Leste, como também representar os(as) 
estudantes da EACH-USP em atividades em todos os campus da USP (Butantã, 
Lorena, Pirassununga, São Carlos, Piracicaba, Ribeirão Preto, Bauru, etc.) e fora 
deles, em competições externas, por exemplo, levando o nome da universidade 
adiante. Sua missão é engajar e unir alunos(as), funcionários(as) e professores(as), 
em prol do desenvolvimento do esporte, gerando reconhecimento e prestígio à 
EACH. Já a sua visão é ser reconhecida como referência esportiva e organizacional 
no Estado de São Paulo, através do desenvolvimento das potencialidades da 
EACH, explorando a diversidade do capital humano nela presente.

As modalidades em que a AAAEACH possui treinos regulares e campeonatos 
são: Atletismo Feminino e Masculino, Basquete Feminino e Masculino, Futebol de 
Campo Feminino e Masculino, Futsal Feminino e Masculino, Handebol Feminino 
e Masculino, Jiu Jitsu, Judô, Natação Feminina e Masculina, Rugby Feminino 
e Masculino, Tênis Campo Feminino e Masculino, Tênis de Mesa Feminino e 
Masculino, Vôlei Feminino e Masculino e Xadrez. Nós também estamos abertos 
para novas modalidades que os/as alunos/as tenham interesse. Além da parte 
esportiva, a Atlética também tem o compromisso de organizar eventos sociais e 
acadêmicos.

Os eventos sociais promovidos pela Atlética EACH têm como principal 
função, arrecadar recursos financeiros para promover e estruturar o esporte para 
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alunos(as) do campus, além do divertimento e a integração entre os(as) alunos(as) 
de toda a unidade e de seus cursos. Entre as diversas festividades realizadas pela 
Atlética, em espaços específicos para eventos em São Paulo, estão algumas das 
principais festas universitárias da cidade. Para obter mais informações ou esclarecer 
dúvidas, assista nossa apresentação na Semana de Recepção, envie e-mail para 
contato@atleticaeach.com.br ou entre em contato pela nossa página no Facebook: 
https://www.facebook.com/AtleticaEACH.

Bateria Bandida 

Nossa escola conta com uma entidade encarregada de cantar os hinos e 
músicas da EACH, bem como fazer o acompanhamento da torcida durante os jogos: 
trata-se da Bateria Bandida. Fundada em abril de 2007, nossa bateria enfrentou 
muitas dificuldades até chegar à boa fase em que se encontra hoje. Além de se 
destacar sempre em apresentações e festas, a Bateria Bandida é reconhecida hoje 
como uma das 40 melhores baterias universitárias de São Paulo, quiçá do Brasil!

Temos participação confirmada nas festas da Atlética, no Interbatuc (4º 
lugar - 2018), Torneio Principal do Balatucada (1º lugar – 2017) e CaipirUSP, no 
desafio de baterias (Campeã -2016) e no apoio às(aos) atletas cantando junto com 
a torcida.

E aí? Deu para ter uma ideia de como funciona a nossa batucada? Para 
quem se interessou a Bateria Bandida convida a todos/as os/as ingressantes e 
também os/as veteranos/as que compareçam para assistir aos nossos ensaios, que 
ocorrerem todas as terças e quintas, às 17h, e aos sábados pela manhã. Caso 
queiram fazer parte de nossa família, apareçam nas aulas da bateria, acompanhem 
nossa página no facebook para saber os horários da escolinha e sobre o nosso 
workshop!

Mais informações: https://www.facebook.com/BateriaBandidaEACH/.

https://www.facebook.com/AtleticaEACH
https://www.facebook.com/BateriaBandidaEACH/
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EACH Social 

A EACH Social é uma entidade estudantil, fundada em 2014 por alunos(as) 
dos vários cursos da EACH, com o objetivo de oferecer oportunidades para 
que os alunos/as aprendam e auxiliem projetos de desenvolvimento de ONGs, 
comunidades e negócios sociais. Através do empreendedorismo social e da 
interdisciplinaridade, a entidade desenvolve campanhas e projetos que ajudam a 
comunidade eachiana a dialogar melhor com ONGs e comunidades da Zona Leste. 
Além disso, a EACH Social também trabalha dentro da faculdade, com o intuito de 
dar suporte aos estudantes, seja por meio de eventos interativos, campanhas, ou 
por projetos envolvendo a infraestrutura do campus.

Venha fazer acontecer junto com a gente! Saiba mais em: https://www.
facebook.com/eachsocial/.

Cursinho Popular EACH - USP 

Com a primeira turma formada em agosto de 2016, o Cursinho Popular 
EACH tem como objetivo a inclusão de estudantes de baixa renda, sobretudo 
residentes na Zona Leste, no meio universitário, através do ensino de conteúdos 
abordados nos principais vestibulares, de maneira inovadora e complementar à 
formação cidadã.

O cursinho conta com o trabalho voluntário de professoras(es), plantonistas 
e membros do administrativo, em sua maioria, estudantes da própria EACH. Então, 
caso tenha interesse em contribuir para o projeto fique atento às inscrições para 
o processo seletivo. Para maiores informações, acesse nossa página: https://www.
facebook.com/CursinhoPopularEACH/.

Diretório Central dos Estudantes Livre 

O Diretório Central dos Estudantes Livre Alexandre Vannucchi Leme é a 
entidade política representativa das/os estudantes de toda a Universidade, tanto 
dos campus da capital como os do interior, com a função de organizar e de  
expressar as vontades, anseios e as posições políticas das/os estudantes.

Alexandre Vannucchi Leme, que dá nome ao DCE, era estudante da 

https://www.facebook.com/eachsocial/
https://www.facebook.com/eachsocial/
https://www.facebook.com/CursinhoPopularEACH/
https://www.facebook.com/CursinhoPopularEACH/
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Geologia da USP, assassinado, sob tortura, pela ditadura militar, em 1973 . O DCE 
tem uma longa trajetória e fez parte de grandes momentos da história do nosso 
país. Em 2006, fez 30 anos de sua refundação, depois de desarticulado no período 
da repressão militar.

Laboratório de Extensão (LABEX) 

O LABEX é um grupo de extensão interdisciplinar que busca realizar 
projetos que nasçam da iniciativa das/os estudantes da EACH junto à comunidade 
local. O grupo está em constante contato com a sociedade, de modo a trocar 
conhecimentos populares e acadêmicos. Em mais de 10 anos de LABEX, foram 
diversos os projetos e atividades realizados e bem-sucedidos, envolvendo imersão 
em assentamentos, economia solidária, desenvolvimento local e patrimônio 
cultural. A diferença do LABEX para outros grupos de projetos de extensão é seu 
formato autogerido, ou seja, administrado apenas por estudantes. As reuniões 
ocorrem semanalmente e não é preciso se inscrever. Atualmente, o LABEX conta 
com os seguintes projetos:

• “Educação para todas e todos”: já em sua segunda edição, as atividades 
realizadas consistem em disseminar informações e assuntos referentes a vestibular 
e vivência acadêmica para estudantes da Escola Estadual Irmã Annete. Diante 
da realidade paulistana que segrega e desincentiva jovens de baixa renda, o 
projeto tem como objetivo maior promover a orientação vocacional, estimular as/
os estudantes e promover maior acesso desse grupo às Universidades Públicas.

• “Projeto Barra do Chapéu”: projeto de imersão na cidade de Barra do 
Chapéu-SP, que visa o desenvolvimento econômico e social da região, focando 
em três grandes eixos – saúde, geração de renda e gestão municipal. O grupo 
de trabalho, formado por estudantes voluntários de diversas áreas, busca colocar 
os conhecimentos adquiridos na academia em prática e, ao mesmo tempo, obter 
novos, a partir da relação de trabalho junto à comunidade local. Sejam bem-vindos! 
Nossos canais para contato são:

-Facebook Página: Laboratório de Extensão EACH USP https://www.
facebook.com/labex.each. Grupo: LABEX/EACH 

-E-mail: labex.each.usp@gmail.com

https://www.facebook.com/labex.each
https://www.facebook.com/labex.each
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Aliança Bíblica Universitária (ABU) 

Somos a ABU, Aliança Bíblica Universitária, um grupo de amigas/os que 
acredita que é possível unir fé e razão. Nos encontramos para compartilhar e discutir 
temas relevantes e variados à luz de textos bíblicos, buscando uma compreensão 
mais profunda de nós mesmos, da nossa realidade e do mundo ao redor. Como 
movimento missionário estudantil, somos cerca de 800 grupos em diferentes 
universidades e escolas de ensino médio, em mais de 100 cidades no Brasil. No 
trabalho desenvolvido ao longo de 60 anos de existência desse movimento, temos 
buscado realizar encontros, discussões e estudos dinâmicos, além de servir ao 
meio universitário e à sociedade com o que está ao nosso alcance.

Seja muito bem-vindo à nossa maravilhosa faculdade! Estamos à sua 
disposição para conversar e para te ajudar no que precisar por aqui. Será também 
um prazer tê-lo(a) conosco em nossos estudos, encontros e eventos. Conheça 
algumas ações realizadas pela ABU através do nosso site: http://www.abub.org.br/, 
e não deixe de curtir a página da ABU EACH: www.facebook.com/abueach.

 

DASI (Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação) 

O DASI é o Diretório Acadêmico de Sistemas de Informação da Escola de 
Artes Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Ele foi fundado em 
maio de 2009. A primeira formação era composta principalmente por pessoas que 
colaboraram tanto com a extinta Atlética de SI quanto com o, também extinto 
Centro Acadêmico de SI.

Setor Acadêmico 

O setor acadêmico é responsável por auxiliar a/o aluna/o do curso em sua 
formação acadêmica, estimular o aperfeiçoamento constante das condições e 
qualidade de ensino, além de estimular também e defender uma universidade 
crítica, democrática e autônoma. 

http://www.abub.org.br
www.facebook.com/abueach
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Sufoco/Dojo 

Às vezes pode ser difícil acompanhar a matéria somente através das aulas, 
por isso, o DASI te dá uma mãozinha: realizamos o Sufoco para te ajudar em Cálculo 
e o Dojo para te ajudar com Introdução à Programação. O Sufoco funciona assim: 
o/a monitor/a da disciplina ou um(a) veterano(a) se disponibiliza semanalmente 
para sanar as possíveis dúvidas dos alunos de Cálculo ou para revisar o conteúdo.

O Dojo, ou Coding Dojo, é uma dinâmica na qual se reúne um grupo de 
programadores(as) para resolver problemas juntos, num ambiente colaborativo. 
No caso, esse grupo é composto pelos/as ingressantes e os desafios propostos 
buscam complementar o entendimento adquirido nas aulas de Introdução à 
Programação. Existem diversos tipos de Dojo e o utilizado aqui, por nós, é o 
Randori. 

Palestras 

O setor acadêmico também traz a oportunidade às/aos alunas/os de buscar 
conhecimento de fora, trazendo à universidade palestrantes de diversas áreas 
para auxiliar na formação acadêmica do(a) aluno(a). Os temas das palestras são 
relacionados ao curso, mas ainda sim abundantes, tangenciando temas como 
Internet of Things (IoT), empreendedorismo, gestão, desenvolvimento ágil, 
privacidade e muitos outros. 

Minicurso de lógica 

Este minicurso foi ministrado pela primeira vez em 2018. Ele tem como  objetivo 
introduzir o aluno à lógica de maneira mais abstrata, sem uma linguagem de programação 
específica. A intenção é fazer com que a/o aluna/o não tenha de aprender a programar 
sem um embasamento lógico e racional, não precisando ter que aprender “na marra”.

Workshops 

Às vezes você ouvir alguém falando sobre algo não é suficiente, por isso, 
também buscamos trazer workshops para dentro da universidade. Workshops 
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são como palestras, mas neles você também põe a mão na massa. Por exemplo, 
num workshop de Internet of Things, você mexeria com Arduino ou semelhante, 
criando um circuito com componentes periféricos e programando a placa para 
que ela controle esses periféricos. 

Setor Esportivo 

ÉÉ o setor esportivo que garante que as/os graduandas/os tenham acesso 
a competições e treinos. As modalidades para as quais o DASI oferece treinos 
são: futsal, basquete e vôlei, mas no Intercomp também competimos em outros 
esportes, como futebol de campo e handebol. 

Intercomp 

O Intercomp é uma competição inter-universitária dos cursos da carreira 
de computação e matemática. São quatro dias de diversas modalidades para 
se competir ou torcer pelo Grifo contra os times das outras universidades. Os 
esportes do Intercomp são: basquete, futebol, futsal, handebol, vôlei, vôlei de 
areia, natação, truco, xadrez, tênis, tênis de mesa. Além dos jogos ainda acontecem 
3 festas noturnas. 

InterSI 

O InterSI é um campeonato anual de futsal do curso de SI. Uma oportunidade 
para reunir as gerações do curso, integrando calouras/os, veteranas/os e egressas/
os. Primeiro são montados os times entre todos os graduandos do curso, depois  
são marcadas as datas, então é só alegria! 

Centro Acadêmico Bárbara McClintock (CABaM - Biotecnologia)

Fundado em 19 de Abril de 2018, por alunos da primeira turma do curso de 
Bacharelado em Biotecnologia, o Centro Acadêmico Bárbara McClintock recebeu 
esse nome em homenagem a uma cientista, que fez uma grande descoberta na 
área da Genética, e recebeu o prêmio Nobel em 1983. Pioneiro num cenário 
totalmente novo, o CABaM busca, ao reunir suas diretorias, promover uma boa 
integração dos alunos do curso entre si e a representatividade/ integração destes 
com a comunidade Eachiana e Uspiana. Em seu ano de criação, já conseguiu 
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organizar a “I Semana de Biotecnologia: Brasil com Biotecnologia”. Tem planos para 
participar, no futuro, de torneios esportivos como o InterBiotec, além de promover 
projetos de divulgação científica e muito mais. Com espírito jovem e desbravador, 
o CABaM está de braços abertos para receber os novos ingressantes das futuras 
turmas, que poderão fazer parte da história do curso e do Centro Acadêmico, 
ajudando essa entidade a expandir seus horizontes. Para mais informações, acesse 
a página do CaBAM no Facebook: https://www.facebook.com/CABaMUSP ou, nos 
acompanhe no instagram: @cabamusp.

Protos- Empresa Júnior de Biotecnologia USP

A Protos surgiu com o objetivo de colocar em prática os conhecimentos 
teóricos, adquiridos em sala de aula, em projetos da Empresa Júnior (EJ), de 
forma que os alunos do Bacharelado em Biotecnologia pudessem aprendem de 
ambas as formas, teórica e prática. Isso porque, a aplicação de uma teoria, no 
contexto real de uma empresa ou indústria, é muitas vezes divergente de como 
tal teoria é abordada dentro da universidade. Além disso, a proposta de reunir 
um grupo de estudantes, de um curso universitário, para a realização de serviços 
ou produtos compatíveis com o mercado, isto é, que possam ser comercializados 
e, por consequência, gerar lucros, é um desafio que exige conhecimentos, além 
daqueles que serão ensinados na graduação. Tais conhecimentos englobam, por 
exemplo, o estudo do mercado brasileiro em biotecnologia, noções jurídicas em 
relação ao funcionamento de empresas - no nosso caso, de empresas juniores no 
Brasil - e, ainda, capacidade comunicativa e de coordenação de equipes. Para 
aqueles não familiarizados com as particularidades de uma EJ (Empresa Júnior), 
vale lembrar que, apesar da comercialização de serviços e produtos, de forma que 
sejam gerados lucros, ser um objetivo das EJs, os membros dessas entidades não 
recebem salário ou qualquer forma de bonificação pelos serviços prestados, ou 
seja, tudo é  feito de forma voluntária.

CAGe  (Centro Acadêmico de Gerontologia)

O Centro Acadêmico de Gerontologia XXIV de Março (CAGe) surgiu da 

https://www.facebook.com/CABaMUSP
@cabamusp
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iniciativa de um grupo de alunos formados, tendo com o objetivo: representar 
os alunos; ampliar a participação nos órgãos colegiados; lutar por melhorias no 
curso, juntamente com os Representantes Discentes (RDs) e integrar os alunos 
de todos os anos da gerontologia, bem como, os docentes. Realizamos eventos 
de caráter científico, mas também, de entretenimento, intervenções, discussões 
e reuniões. Muitas de nossas propostas e eventos são divulgados pelo Facebook 
(CAGe XXIV de Março) e pessoalmente em sala de aula. Nosso mascote é uma 
tartaruga de nome Kir; a escolha do mascote se deu por esse belo animal ser um 
dos animais mais longevos da natureza, seu nome foi escolhido para homenagear 
um dos teóricos da biogerontologia, Tomas Burton L. Kirkwood.

Empresa Júnior 

A Geronto Jr. surgiu da oportunidade de atuar através do empreendedorismo 
no meio acadêmico, buscando trazer ao mercado um tipo de serviço inovador, 
voltado à velhice e ao envelhecimento. O objetivo principal é o desenvolvimento 
profissional dos membros, oferecendo o contato com o mercado de trabalho, pois, 
a participação na empresa se torna uma forma de adquirir mais responsabilidade 
e de aprender vários aspectos práticos da vivência empresarial e empreendedora

Liga de Gerontologia 

É uma organização formada pelos/as alunos/as e docentes do curso 
de Gerontologia da EACH-USP, com o objetivo de ampliar a formação dos 
graduandos, no que se refere ao aprimoramento da relação teórico-prática 
dos temas relacionados ao envelhecimento humano, articulando conteúdos 
desenvolvidos no projeto político-pedagógico do curso de Graduação em 
Gerontologia. Promovemos também palestras, seminários e workshops com os/ 
as docentes orientadores/as da Liga, profissionais e colaboradores da área que 
possam adicionar conhecimento.

Além de apoiar o desenvolvimento de atividades sócio-educativas com 
idosas(os), prioritariamente na região adstrita à EACH/USP, levando em conta as 
necessidades dos/as cidadãos/ãs idosos/as, residentes na Região Leste de São 
Paulo.
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Os benefícios da Liga para a formação do graduando são: desenvolvimento 
e aprimoramento de algumas habilidades; gestão de projetos; trabalho em equipe 
inter e multidisciplinar; responsabilidade e liderança; conhecimento de mundo e 
de outras realidades; responsabilidade social; engajamento estudantil; divulgação 
da Gerontologia e abertura de mercado.

Associação Atlética Acadêmica de Gestão de Políticas Públicas 
(AAAGPP)

A AAAGPP (Associação Atlética Acadêmica de Gestão de Políticas Públicas) 
foi fundada em 2012; a entidade tem como principal objetivo a motivação para 
a prática do esporte, a integração entre alunos/as e a promoção de eventos 
culturais. O símbolo da atlética é o imponente Rinoceronte, mais conhecido como 
Rino. A entidade tem como principais eventos a semana de recepção; eventos 
de integração; o projeto aprender brincando, que consiste em uma relação mais 
aproximada entre a comunidade Keralux com o campus universitário, e tem como 
finalidade a promoção do esporte entre as crianças da comunidade com gincanas 
educativas; o interGPP, que acontece sempre no final do ano e tem como finalidade 
esportiva um campeonato entre os/as alunos/as de GPP (ingressantes, veteranos/ 
as e egressos/as do curso) e, por fim, a semana de GPP que é promovida pelo 
Centro Acadêmico Herbert de Sousa. Atualmente AAAGPP e o C.A possuem 
parceria, implementando uma mesa políticas públicas do esporte. 

Vertuno - Empresa Júnior de Gestão de Políticas Públicas da USP 

Fundada em 2016, a Vertuno é a entidade mais nova dentro do curso de 
Gestão de Políticas Públicas. Sua missão consiste em, desenvolver mecanismos 
estratégicos para aprimoramento da gestão de políticas públicas, em benefício da 
sociedade. Dentre seus objetivos estão: o desenvolvimento de projetos relacionados 
à gestão e às políticas públicas e proporcionar capacidade empreendedora a 
seus associados. No escopo de serviços oferecidos temos, consultorias em áreas 
estratégicas, gestão financeira, processos internos e capacitação e treinamento. 
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CAHS - Centro Acadêmico Herbert de Sousa 

Fundado em 2006, o Centro Acadêmico Herbert de Sousa é o centro 
acadêmico do curso de Gestão de Políticas Públicas da EACH-USP. O nome “Herbert 
de Sousa” é uma homenagem ao sociólogo e ativista pelos direitos humanos, o 
Betinho, importante figura no combate à fome no país. Em vida, Betinho dedicou-
se ao projeto “Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida”, participou 
de  campanhas como “Brasil Solidário” e “Natal Sem Fome”, além de ter atuado 
na luta pela reforma agrária e contra a ditadura militar.

O C.A. Herbert de Sousa busca representar a comunidade discente do 
curso de GPP e atender às demandas de suas/seus estudantes, além de promover 
eventos como a Semana de Gestão de Políticas Públicas, feita anualmente, e 
oferecer cursos que visam o aprimoramento acadêmico, como cursos de línguas 
e Excel.

As eleições para o Centro Acadêmico ocorrem anualmente. Apenas as/os 
alunas/os do curso podem se candidatar, por meio da formação de chapas, e votar. 

 DAMA (Diretório Acadêmico de Marketing) 

O DAMA, fundado em 31 de maio de 2011, iniciou a partir da junção 
entre a antiga Atlética Acadêmica de Marketing, fundada em 2010, e o Centro 
Acadêmico XV de Março, fundado em 2006. Como foco principal, o DAMA 
busca desenvolver os/as alunos/as de Marketing e melhorar o curso por meio da 
integração, do esporte, e do aprendizado acadêmico, que muitas vezes é realizado 
fora da sala de aula. Para que isso ocorra, o diretório desenvolve e apoia projetos 
como o DAMA Convida, Marketing Week, Visitas técnicas, DAMA Orienta, além 
do desenvolvimento de cases com empresas reais, que proporcionam vagas de 
estágio e prêmios aos alunos. Saiba mais através do nosso site: www.damausp.
com.

Curta nossa página no Facebook: https://www.facebook.com/damausp/. 
Acompanhe-nos pelo Instagram: https://www.instagram.com/damausp/.
Intermarketing

https://www.facebook.com/damausp/
https://www.instagram.com/damausp/
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No âmbito esportivo, o diretório organiza o Intermarketing, um campeonato 
para que os alunos de marketing integrem-se e divirtam-se por meio do esporte. 
A competição anual é muito aguardada pelos amantes do esporte, tendo a 
participação de veteranos, calouros e até mesmo ex-alunos

Diretório Acadêmico de Gestão Ambiental (DAGA)

O DAGA é a entidade que representa as/os alunas/os do curso de Gestão 
Ambiental da EACH dentro e fora da universidade, no cenário político e social, 
atuando nos assuntos acadêmicos pertinentes ao curso e à Universidade. 
Criado em 2015 pela fusão de duas entidades (Atlética de Gestão Ambiental e 
Centro Acadêmico de Gestão Ambiental), o DAGA se reestruturou para atender 
as demandas acadêmicas e, cada vez mais, cria e participa de atividades de 
divulgação, construção e melhoria da Gestão Ambiental brasileira e internacional.

Nos siga no Instagram para saber mais: 

https://www.instagram.com/dagausp/.

Nos acompanhe no linkedin para conhecer as novidades profissionais em 
Gestão Ambiental: https://br.linkedin.com/company/dagausp. E curta também a 
nossa página no Facebook: https://www.facebook.com/DAGAUSP/.

GA Jr. 

A GA Jr. é a empresa Jr. de consultoria do nosso curso. Ela não possui fins 
lucrativos e tem como objetivo proporcionar à/ao estudante de Gestão Ambiental 
uma experiência prática do conhecimento teórico adquirido ao longo do curso, 
funcionando como complemento para sua formação profissional. A finalidade da 
empresa Jr.l de Gestão Ambiental é realizar consultorias para entidades do setor 
público e privado, propondo medidas que minimizem ou solucionem problemas 
ambientais causados ou enfrentados por estas entidades.

Curta a página no Facebook e no Instagram para saber mais: https://www.
facebook.com/GAJRUSP/ e https://www.instagram.com/empresagajr/

https://www.facebook.com/DAGAUSP/
https://www.instagram.com/empresagajr/
https://www.instagram.com/empresagajr/
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Diretório Acadêmico de Licenciatura em Ciências da Natureza 
(DALICINA) - LCN 

O Diretório Acadêmico de Licenciatura em Ciências da Natureza (DALICINA) 
é uma entidade estudantil, fundada pelos estudantes de Licenciatura em Ciências 
da Natureza (LCN), em assembléia, no dia 08 de novembro de 2017. Com intuito 
de garantir a integração entre os estudantes do curso e organizar a mobilização 
estudantil, além de, elaborar atividades acadêmicas; organizar a participação 
em congressos, minicursos e palestras; elaborar eventos recreativos, eventos 
esportivos e atividades relacionadas.

Esse Diretório Acadêmico fundiu a iniciativa da Atlética Estudantil do 
curso (AAALCN) com o já existente Centro Acadêmico Mario Schenberg (CAMS), 
buscando atender as demandas do curso e dos/as estudantes, apoiando 
seus interesses em conjunto com os Representantes Discentes (RDs) e com a 
Universidade, para cumprir a finalidade de organizar atividades direcionadas para 
a melhoria da qualidade do ensino superior, realizar confraternizações e elaborar e 
implementar projetos acadêmicos.

Os membros são eleitos anualmente pelos ingressantes do curso, têm 
como responsabilidade elabor eventos e projetos voltados para o curso, além de 
promover a mobilização com os estudantes, a fim de manter as conquistas realizar 
as novas demandas para o curso. Para mais informações sobre o DALICINA, entre 
em contato pelo site, e-mail ou fale diretamente com seus membros. 

E-mail: dacina.lcn.each.usp@gmail.com

Site oficial: dalicina.https://dalicina.wixsite.com/home

Siga nosso mascote Dino: Dino Each | Facebook

Diretório Acadêmico de Educação Física e Saúde (DAEFS) 

Agora é hora de respirar aliviado e tirar o peso FUVEST e ENEM da cabeça. 
A melhor etapa da vida de todas(os) vocês irá começar neste ano. O DAEFS é 
a entidade oficial representativa das(os) estudantes e esportistas do curso de 
Educação Física e Saúde (EFS), da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP 

dacina.lcn.each.usp@gmail.com
https://dalicina.wixsite.com/home
https://www.facebook.com/dinoeachusp/
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(EACH-USP), perante as entidades, eventos acadêmicos e competições esportivas 
universitárias e não universitárias.

A razão social do DAEFS é fomentar a prática do desporto universitário, 
promover eventos acadêmicos, a integração social e a amizade entre as(os) 
alunas(os) dentro e fora da USP. Nosso DAEFS foi fundado em junho de 2014 pela 
assembléia das(os) Estudantes de EFS e desde então foram eleitas(os) por voto 
as chapas que se mostraram mais preparadas para administrar o nosso Diretório. 
DAEFS USP | Facebook.

A Capivara 

A fisionomia do nosso mascote é a de uma capivara, ela veste um uniforme 
atlético com as cores vermelho, azul e branco e leva o nome do curso. Suas 
características propoem representar a maioria dos nossos estereótipos,  ressaltando 
a importância da inclusão social, da inclusão de adaptados, sejam eles portadores 
de deficiências físicas ou funcionais, e de indivíduos que não possuem o padrão de 
beleza imposto pela sociedade. A escolha da capivara como mascote é também 
uma homenagem, pois, este é um animal comum às margens do Rio Tietê e muito 
avistado na região onde hoje está instalada  a USP Leste.

CA Gilda 

O C.A. Gilda (Centro Acadêmico Gilda de Mello e Souza) foi fundado 
em 2008 e é a entidade representativa das/os estudantes de Têxtil e Moda da 
EACH (Escola de Artes, Ciências e Humanidades). O Centro recebeu esse nome 
em homenagem a ensaísta Gilda de Mello e Souza, que, na década de 1950, foi 
responsável pela primeira pesquisa acadêmica envolvendo moda no Brasil. Com 
sua tese de doutorado “A Moda no século XIX”, que mais tarde rendeu o livro 
“O Espírito das Roupas - A moda do século XIX”, Gilda defendeu, dentro da 
Universidade de São Paulo, a moda como um tema digno da academia.

O C.A. Gilda tem como objetivo estimular a integração das(os) alunas(os) às 
diferentes áreas do saber da Universidade, promovendo a troca de conhecimento 
entre as(os) alunas(os) do curso (de mesmo ou diferente semestre) com pós-
graduandas(os),  com alunas(os) de outros cursos e instituições da USP. Além de 
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incentivar a entrada de distintas formas de conhecimento em nosso ambiente 
acadêmico.

Para mais informações visitem nossas redes sociais. Facebook: https://www.
facebook.com/cagildaTM/. Instagram: @ca.gilda. Sejam todas(os) muito bem-
vindas(os)! Sejam todas/os muito bem-vindas/os! 

DALAZ

O DALAZ (Diretório Acadêmico de Lazer e Turismo) é a entidade 
representativa dos alunos de Lazer e Turismo da USP, no que diz respeito aos 
interesses acadêmicos, esportivos, sociais e festivos. Contudo, cabe dizer que suas 
ações são sempre abertas para todas(os) as(os) alunas(os) tanto da EACH, quanto 
de fora. 

Liga de Turismo 

Dando importância para a área esportiva, a Liga de Turismo é o evento 
que envolve jogos de modalidades entre as(os) alunas(os) do curso de Turismo de 
diversas faculdades, com o intuito também de criar uma integração entre as(os) 
participantes. 

Tatue Essa ideia 

O projeto social que acontece em Outubro, mês das crianças, tem como 
objetivo a mobilização de todas(os), sendo aluna(o) da EACH ou não, para a 
doação de brinquedos. O evento acontece sempre em parceria com uma ONG. 
No dia do evento, além da entrega dos brinquedos arrecadados, também é feita 
recreação com as crianças presentes.

LZT Debatendo Tendências 

O evento acadêmico do curso, a cada ano traz sempre um novo tema 
que seja do interesse dos alunos e que esteja envolvido com o Lazer e Turismo. 
Proporciona um maior conhecimento para as(os) participantes além da troca de 
experiências e motivações para projetos futuros. 

https://www.facebook.com/cagildaTM/
https://www.facebook.com/cagildaTM/
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Centro Acadêmico de Obstetrícia Nelly Venite (CAOBS)

O curso de Obstetrícia não é novo no Brasil. Os primeiros programas 
regulares, de formação de parteiras profissionais ou obstetrizes, iniciaram-se no 
ano de 1832 e foram fechados na década de 70, mas, com a criação da EACH em 
2005, ressurgiu. O curso voltou a existir por demandas de mulheres e movimentos 
feministas pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, pela redução dos 
altos índices de mortalidade materna e neonatal e pela má assistência de saúde 
prestada às mulheres. Por ser uma profissão com característica bastante política, 
que desafia o modelo hegemônico de assistência à saúde das mulheres, o curso 
sempre sofreu ataques e tentativas de fechamento, o que o torna um curso de 
resistência e de luta: a Obstetrícia nasceu da luta e se mantém lutando. Em 
decorrência disso, as(os) alunas(os) têm uma característica de organização forte 
e o Centro Acadêmico tem papel fundamental no exercício de fortalecimento 
dessa organização, assim apresentamos à vocês o CAOBS (Centro Acadêmico de 
Obstetrícia).

Tendo já passado por diversas estruturações, mudanças e gestões, o 
CAOBS vem se tornando cada vez mais politizado e disposto a romper com antigas 
tradições, hoje consideradas incoerentes.

Enquanto Centro Acadêmico, acreditamos que nosso papel não é 
simplesmente representar as alunas e alunos do curso, mas ser um instrumento 
de construção coletiva, que una os interesses de todas(os), promova debates, 
pense criticamente e lute pela defesa não somente do curso, mas da educação 
de qualidade; oferecendo condições de permanência e ingresso; pela defesa dos 
direitos e autonomia das mulheres; pela defesa da saúde pública e por tantas 
outras pautas que se relacionam diretamente à nossa formação como obstetrizes 
e como pessoas.

A fim de organizar todas essas áreas, o CAOBS é dividido em departamentos, 
são eles: o diretório, responsável pelas questões administrativas; o departamento 
científico, responsável por promover eventos e outras atividades acadêmicas e a 
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atlética, responsável pelas vendas de moletons, camisetas e etc., pela organização 
de festas e pelo incentivo às alunas que praticam esportes.

O CAOBS, juntamente com as demais alunas do curso de Obstetrícia, é 
responsável pela organização e recepção de vocês! Nos conheceremos melhor 
em breve!

Sejam todas as pessoas muito bem-vindas! Para conhecerem mais, visitem 
nosso  facebook: https://www.facebook.com/CAObsNV.

OBS em movimento 

Esse grupo, composto por professoras(es) e alunas(os), se reúne e organiza as 
grandes lutas e comemorações do nosso curso. Em 2015, organizou a comemoração 
dos 10 anos da Obstetrícia num Simpósio que reuniu grandes nomes do cenário 
da humanização e do atendimento à saúde no Brasil e no mundo. 

Saia Debaixo, coletivo LGBT

O Saia Debaixo, coletivo LGBT da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
(USP), tem a missão de servir como alicerce para quaisquer LGBT’s (lésbicas, gays, 
bissexuais, trans e travestis, e outras identidades de gênero e orientações sexuais) 
que precisem de suporte; fomentando debates entre diversos públicos - LGBT’s ou 
não - sobre o pré-conceito na sociedade, a resistência e a inserção social mundo 
afora.

Compreendemos que o nosso ativismo deve atender não só às demandas 
das(os) alunas(os) da EACH, mas também dialogar com o resto da comunidade 
estudantil da USP, da sociedade brasileira que investe na educação pública e 
com os demais acontecimentos mundiais. Por isso, diversas são as formas de 
podermos atuar, através de palestras, exposições de fotos, intervenções artísticas, 
rodas de conversas, presença em atos e protestos e muitas outras frentes para 
desconstruirmos a LGBTfobia.

O Saia Debaixo foi construído, antes de tudo, por estudantes, para 

https://www.facebook.com/CAObsNV
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estudantes. Então, sejam muito bem-vindos(as) para ocupá-lo!

Quaisquer casos de LGBTfobia ou em caso de dúvidas, sugestões, críticas 
e elogios, entrem em contato: e-mail: saiadebaixocoletivo@gmail.com / facebook: 
https://www.facebook.com/SaiaDebaixoColetivo.

Coletivo Denegrir 

A criação do Coletivo de Negras e Negros na EACH|USP, nasce após os 
casos de racismo institucional sofridos pelas(os) estudantes, não apenas dentro da 
Universidade,  e também pela da necessidade de unir e reunir estudantes negros 
para fortalecimento, crescimento, apoio e debates sobre as questões étnicos-
raciais, debates sobre vivências e estudos no âmbito acadêmico, uma vez que o 
Coletivo nasce dentro de uma Universidade. 

O Coletivo de Negras e Negros - EACH|USP, tem a proposta de ser um 
Coletivo na EACH e não da EACH propriamente dita, o que possibilita que outras 
pessoas de outros campi ou até que não sejam estudantes participem. Aqui surge 
a iniciativa (mesmo que pequena) de um dos caminhos para a democratização 
do acesso à Universidade. Além disso, alguns encontros, como o grupo de 
estudos, por exemplo, ocorrem de maneira itinerante, para possibilitar a maior 
participação dos interessados, independentemente de onde residam. Até agora, 
estes encontros foram realizados no centro e centro expandido da cidade de São 
Paulo, a ideia é expandir ainda mais para as periferias, local de origem de grande 
parte dos membros do Coletivo.

A EACH possui um pouco mais de 30% de estudantes autodeclarados pretos. 
A USP Leste é uma das unidades que possui o maior número de estudantes negros 
e estudantes oriundos de escola pública (cerca de 50%) de todas as unidades da 
USP, o que não impede que o racismo e outras formas de preconceitos cheguem 
até nós.

Em 2016 o Coletivo realizou algumas reuniões formais e informais e alguns 
grupos de estudos com temas que fazem parte do cotidiano das pessoas pretas, 
por exemplo “A solidão da mulher negra”, realizado no Centro Cultural São Paulo; 

https://www.facebook.com/SaiaDebaixoColetivo
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“Colorismo”, na Biblioteca Mário de Andrade e participou do Encontro Nacional 
de Estudantes e Coletivos Negros, que aconteceu na Universidade Federal do Rio 
de Janeiro - UFRJ.

Faz-se necessário saber o poder que surge a partir de nossa união. O poder 
de nos auxiliar e também de conquistar demandas nossas dentro de espaços que 
tendem a nos silenciar.

Parte dessa conquista foi a criação da disciplina optativa de Gestão de 
Políticas Públicas, chamada Raça, Política e Políticas Públicas - Perspectivas 
Comparadas, com a Professora Dra Gislene Aparecida dos Santos. Esta disciplina 
surge após estudantes se organizarem, em conjunto com o Coletivo, para que a 
questão de raça fosse debatida e estudada dentro de sala de aula. 

Nós do Coletivo de Negras e Negros na EACH|USP temos grande prazer e 
satisfação em saber que, a cada ano que passa - guardadas as devidas proporções 
- mais estudantes negras e negros têm adentrado estes espaços, que são nossos. 
Para tanto, convidamos você ingressante de 2018 preta, você ingressante de 2018 
preto que venha conhecer um pouco mais sobre o coletivo, participar das reuniões, 
construir conosco, conversar, ocupar, estudar, crescer, avançar e dar a sua cara ao 
espaço, para que seja um ambiente cada vez mais justo e democrático para todos 
nós.

Entre em contato conosco: https://www.facebook.com/coletivodenegrir/. 
Esperamos por vocês!

Comissão das Minas

Grupo de meninas estudantes da EACH USP que atua na segurança das 
festas, com o objetivo de prevenir casos de assédio e violências que possam 
ocorrer, acolhendo vítimas e tomando as providências junto com a organização. 

Rede Não Cala! de professoras e pesquisadoras da USP pelo fim da 
violência sexual e de gênero. 

A Rede é formada por professoras e pesquisadoras da USP que estão 
unidas em prol da transformação do contexto de violência sexual e de gênero 

https://www.facebook.com/coletivodenegrir/
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na Universidade. Tem três grandes campos de ação: acolhimento de pessoas 
que sofrem  violência (com indicação de caminhos de ajuda), ações educativas e 
discussão de normas e trâmites acadêmicos para encaminhamento das questões 
de violência.

Na EACH, contamos com a participação de professoras de vários cursos e 
também de funcionárias. Para falar conosco pode enviar mensagem para nossa 
página no facebook ou localizar diretamente uma professora na Escola (usamos o 
botton Não Cala!) e a maioria das pessoas sabe quem são as professoras da Rede. 
Também pode nos localizar através do serviço de psicologia ou do serviço social, 
que são nossas parceiras na Rede Não Cala!

Programa de Tutoria da EACH

A Tutoria é um programa que envolve estudantes e docentes que se 
dedicam para oferecer um suporte para qualquer estudante da EACH ajudando 
a tirar dúvidas sobre curso, carreira, burocracias, ampliar redes de apoio, ou 
qualquer questão que o estudante esteja com dificuldade de saber como acessar 
informação ou ajuda.

Cada tutor(a)  combina com interessado a forma de contato e pode buscar o 
suporte da psicóloga que coordena o programa em caso de dúvidas na orientação. 
Nesses encontros existirá a oportunidade de conversar sobre a experiência 
acadêmica, conhecer melhor a estrutura e funcionamento da universidade e 
receber orientação de locais para procurar suporte para diferentes questões (por 
exemplo, dialogar sobre como buscar projetos de pesquisa, extensão, espaços 
culturais, atividades físicas e apoio psicossocial).

Como pedir apoio da tutoria: tutoria-each@usp.br ou 

instagram @permanece.each

Mais informações: http://www5.each.usp.br/apresentacao-da-tutoria/

O ideal é que todo estudante ingressante tenha contato continuado com 
a tutoria, então não fique sozinho nas dúvidas e dificuldades! Nossa estrutura 
institucional ainda não é a ideal, mas tenha certeza de que faremos tudo que nos 
for possível para ajudá-los.

http://www5.each.usp.br/apresentacao-da-tutoria/
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NAU - Núcleo de Acolhimento Universitário

 O Núcleo de Acolhimento Universitário (NAU) é um projeto da Comissão de 
Saúde e Bem-Estar que tem como proposta ser um lugar de escuta para qualquer 
membro da comunidade da EACH (alunos/as, professores/as, funcionários/as, 
funcionários/as terceirizados/as) que necessite de um acolhimento individual em 
momento de angústia, tristeza ou crise.

O suporte é oferecido por 2 estagiários de Psicologia, com ajuda intersetorial 
recorrente de alguns docentes, assistentes sociais da EACH e psicologia da UBAS 
LESTE (que atua via Programa de Tutoria).

 É importante ter nitidez que o NAU não é espaço de tratamento. O 
núcleo tem o intuito de ser um espaço de acolhimento articulado com os serviços 
oferecidos pela UBAS – Leste, USP, SUS, SUAS e rede de serviços da Comunidade. 
Saiba mais em: http://www5.each.usp.br/nau/.

E se surgirem dificuldades no percurso? 

Se você, ao longo da trajetória acadêmica que agora inicia, tiver algum tipo 
de dificuldade (estudos, saúde, relações) sugerimos que procure ajuda. Converse 
com professores/as, colegas, com a coordenação de seu curso, com a coordenação 
do Ciclo Básico,  com o Programa de Tutoria e com o NAU. Se enfrentar desafios 
de qualquer tipo busque ajuda em algum dos grupos ou setores acadêmicos 
apresentados neste manual.

As dificuldades podem ser superadas com apoio e críticas construtivas e 
sugestões podem colaborar para o aprimoramento da EACH!

Muitas informações vão sendo atualizadas ao longo do ano pelos grupos 
acima citados, instituições ou pessoas que falam da EACH ou da USP nas redes 
sociais: Youtube, Facebook, Instagram, etc. Alguns exemplos são: Estudantes 
EACH-USP (no Facebook), CanalUSP, EACHUSPLeste (no Youtube), Graduação 
USP (no Instagram), etc.

http://www5.each.usp.br/nau/
https://www.youtube.com/user/eachuspleste
https://www.youtube.com/user/eachuspleste
https://www.youtube.com/channel/UCN1ihdoKXeixzYi7Hyp4WwQ
https://www.instagram.com/each.usp/?hl=pt
https://www.instagram.com/each.usp/?hl=pt
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19. MENSAGEM DA EQUIPE 

Gostaríamos de parabenizá-la(o) pelo seu ingresso na Universidade de São 
Paulo, uma das melhores universidades da América Latina. Seu período como 
estudante da USP será muito intenso, com muitas oportunidades de aprendizado 
nas várias dimensões que caracterizam o ser humano: a social, a biológica, a cultural 
e a psicológica! Seu aprendizado transcenderá os conteúdos necessários para 
que se torne uma/um boa/bom profissional. Você poderá se tornar uma pessoa 
melhor, com habilidades e competências para aprimorar as relações humanas 
e, por conseguinte, contribuir para um mundo mais justo e igualitário. Você se 
encantará com a EACH! 
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ANEXOS
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