


*As páginas a seguir fazem parte de um compilado de 4 documentos elaborados pela
Turma 109 da FMUSP (Cartilha, Redações, Depoimentos e Conhecendo Melhor a
FMUSP). Para acessar o drive contendo todos os documentos, clique aqui.

Cidade Universitária - Butantã

O acesso à Cidade Universitária pode ser feito por Metrô, CPTM(trem), ônibus ou por carro.
Aplicativos de mobilidade(Google Maps; Moovit) ajudam muito a não se perder em SP.

Para chegar pelo Metrô, a estação mais próxima é a Butantã, da Linha Amarela. Pela estação
passam os ônibus circulares. Já usando os trens da CPTM, a estação mais próxima é a Cidade
Universitária, da Linha 9-Esmeralda. Além disso, há diversas linhas de ônibus por toda a cidade de
São Paulo que passam pela CU.

Lá, a Medicina tem aulas nos prédios do Instituto de Química e do Instituto de Ciências
Biomédicas, que são muito frequentes durante os dois primeiros anos da graduação.

Na CU, podemos usar o BUSP, que nos dá acesso livre aos ônibus circulares que trafegam
pelos institutos da Cidade Universitária. Todos os alunos têm direito ao BUSP.

Os Bandejões disponíveis aos alunos são vários. Na CU, há quatro: o Central; o da Prefeitura;
o da Física e o da Química. O preço de cada refeição é de 2 reais, sendo que alguns bandejões
permitem reposição de prato.

Instituto de Química (Foto: Divulgação/USP) Instituto de Ciências Biomédicas (Foto: site ICB-USP)



FM - Faculdade de Medicina

Já na FM, temos duas opções de chegada pelo
metrô: a estação Clínicas, da Linha Verde, e a estação
Oscar Freire, da Linha Amarela.

Perto da FM, temos o bandejão da Saúde Pública
e o da Enfermagem, que cobram R$2,00 o prato. A FM
também tem seu próprio restaurante, o AZE, no Porão
da Faculdade, que oferece tanto refeições completas
quanto lanchinhos. Alunos FMUSP pagam R$2,00 o
prato e podem comer o quanto quiserem. Há também
o AZEOC, que �ca no espaço da Atlética. Lá também somos bene�ciados com descontos nas
refeições.

Quanto aos espaços de aprendizado prático, a nossa faculdade trabalha com os três níveis de
atenção à saúde. Assim, pode-se aprender em Unidades Básicas de Saúde da Zona Oeste, em que há
um contato direto com a população, o território e questões sociais e práticas de saúde estabelecidas a
partir da Estratégia de Saúde da Família. Há também o Hospital Universitário na Cidade
Universitária do Butantã, em que são desenvolvidas as habilidades hospitalares mais comuns. Por
�m, há o Complexo do Hospital das Clínicas da FMUSP, considerado um dos mais importantes
polos brasileiros de disseminação de informações técnico-cientí�cas. Dessa forma, o HCFMUSP é
um centro de excelência e referência nos campos de ensino, pesquisa e assistência, formado por sete

institutos, dois hospitais auxiliares,
laboratórios de alto nível, unidades
especializadas e demais áreas de
apoio. O HCFMUSP foi considerado
o maior complexo hospitalar da
América Latina, com grande
pioneirismo em diversas áreas, e
recebe casos de alta complexidade.



Para conhecer um pouco mais sobre essa faculdade incrível e também sobre o nosso Hospital das
Clínicas, assista aos vídeos a seguir:

Vídeo Institucional FMUSP - versão português

Vídeo Institucional HCFMUSP - versão português

Permanência Estudantil

Assistência Estudantil: a USP conta com o PAPFE- Programa de Apoio à Permanência e
Assistência Estudantil-que disponibiliza auxílios para estudantes que se encontram em di�culdades
socioeconômicas. Após avaliação dos critérios de seleção, os bene�ciados podem contar com
auxílios e bolsas, tais como:

- vaga gratuita no CRUSP(Centro Residencial da USP), localizado no Butantã.
- auxílio moradia(�nanceiro), no valor de R$ 500,00. Não pode ser recebido por aqueles

que já têm vaga no CRUSP.
- auxílio alimentação, que permite alimentação gratuita nos Bandejões aos bene�ciados.
- auxílio livros, consiste em um valor em créditos que podem ser gastos na aquisição de

livros da Editora da USP. O valor é de R$150,00/mês.
Além disso, a própria FMUSP tem dois auxílios exclusivos disponíveis a seus alunos. São eles:

- Vaga na Casa do Estudante de Medicina, uma moradia gratuita próxima ao Complexo
HC (Pinheiros).

- Bolsa A�nal, no valor de R$ 500/mês. Estudantes que recebem o auxílio moradia
�nanceiro também podem ser bene�ciados com essa bolsa ou que já moram em
moradia estudantil.

Por último, vale citar o Passe Livre no transporte público, que é acessível àqueles estudantes
com cadastro no NIS e residentes na cidade de São Paulo. Caso o candidato atenda aos
pré-requisitos, ele poderá ter direito a meio-passe estudantil ou a gratuidade da passagem.

https://youtu.be/BoWb9wslUQM
https://youtu.be/HMxPbG3h0q4


Extensões

CAOC: o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz (CAOC)
representa os interesses dos estudantes da FMUSP. O CAOC é
responsável por lutar pelas demandas estudantis, representar os
estudantes perante instituições de ensino e em outros espaços de
discussão. Sua sede �ca no “Porão” da Faculdade, espaço muito
querido pelos alunos.

Insta: @caoc_medusp

AAAOC: a nossa querida Atlética
(Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz)
é uma das extensões mais tradicionais. Com 93
anos de história, a Caveira representa os
estudantes da FMUSP e os residentes do
Complexo HC, e é uma das responsáveis pela
manutenção da qualidade de vida de muitos de
nós ao longo dos anos na Medicina. A
dedicação e a garra de nossos atletas faz com que
sejamos os maiores campeões dos torneios que
disputamos: Intermed, InterUSP e Calomed!

Insta: @aaaoc

Departamento Cientí�co: o Departamento Cientí�co (DC) é a
instituição da faculdade que cuida de toda a parte das Ligas
Acadêmicas (onde vocês vão poder se sentir medicões de verdade),
dos Cursos e Projeto Acadêmicos voltados em divulgar e expandir
nosso conhecimento sobre assuntos atuais e que muitas vezes não
são contemplados no nosso currículo (�quem de olho durante o ano
nos cursos incríveis que estamos organizando!), além de gerar e

https://www.instagram.com/caoc_medusp/
https://www.instagram.com/aaaoc/


garantir circulação de conhecimento por meio de publicações cientí�cas na nossa centenária Revista
de Medicina (a mais antiga em circulação!).

Nossa faculdade temos mais de 72 LIGAS ACADÊMICAS sobre os mais diversos assuntos
médicos que vocês podem pensar, temos certeza que vocês vão encontrar aquela certa pra você.
Nelas vocês podem acompanhar na prática o cotidiano médico dentro do HC, discutir casos, atender
pacientes...En�m, são experiências incríveis que agregam muito para nossa formação!

Insta: @dcfmusp

MedEnsina: O MedEnsina é um cursinho popular ministrado pelos alunos dos cursos da
Faculdade de Medicina da USP (Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina e Terapia Ocupacional)!

Criado em 2002, com auxílio do Professor Paulo Saldiva do departamento de Patologia, o
MedEnsina visa ampliar a democratização do acesso ao Ensino Superior, tendo como público alvo
pessoas de baixa renda que não conseguem pagar um curso
pré-vestibular. Atualmente contamos com 270 alunes e oferecemos a
eles aulas, tutorias, material didático, apoio pedagógico e psicológico
de forma totalmente gratuita!

Os calouros podem compor a maior parte da nossa equipe,
atuando como plantonistas de dúvidas, tutores de redação,
professores de atualidades e reforços de conteúdos básicos. Todas
essas atividades já podem ser realizadas desde o primeiro ano.

Insta: @medensina.o�cial

MedJr - Empresa Júnior de Medicina: a Medicina Jr é o lugar ideal para quem está procurando
saber mais na prática - e também na teoria - sobre gestão e empreendedorismo em saúde! Aqui, a
gente faz de tudo para que nossos membros, alunos de todos os cursos do quadrilátero da saúde, se
desenvolvam ao máximo em vários aspectos, e para isso contamos com a estrutura de uma empresa
júnior, a primeira do Brasil num curso de Medicina.

Atualmente, a Medicina Jr atua principalmente em projetos de consultoria pública ou privada,
desenvolvendo aplicativos, trabalhando com marketing digital e apoiando outras empresas Jr.

https://www.instagram.com/dcfmusp/
https://www.instagram.com/medensina.oficial/


Contamos também com um grupo que desenvolve
atividades na área de �nanças e investimentos, o
PIG, e um grupo de programação, a DevJr. Além
disso, somos pioneiros na promoção de eventos
para o corpo estudantil, buscando sempre promover a inovação, o desenvolvimento do trabalho em
equipe e a experiência pessoal.

Insta:  @medicina.jr

ABU - Aliança Bíblica Universitária: somos um
núcleo da ABU (Aliança Bíblica Universitária) que tem
como objetivo compartilhar o evangelho de Jesus
Cristo na universidade, impactando o mundo
estudantil, a igreja e a sociedade para a glória de Deus.
Para isso fazemos reuniões há mais de 50 anos no Brasil
e há 30 no Quadrilátero da Saúde da USP, além de
várias ações como distribuição de kits higienes para
moradores de rua e caixinhas de oração espalhadas pelo
Campus

Insta: @abu_quadrilatero

CLEV - Coordenação Local de Estágios e Vivências: A
Coordenação Local de Estágios e Vivências (CLEV) da FMUSP é
uma extensão dos alunos que atua como polo local da DENEM
(Direção

Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina) e como
representante do CAOC no quesito internacionalização! Assim,
carregamos conosco os objetivos de:

https://www.instagram.com/medicina.jr/
https://www.instagram.com/abu_quadrilatero/


- Aproximação dos temas discutidos a nível nacional da DENEM aos alunos daqui,
mobilizando os tópicos do movimento estudantil de medicina;

- Desenvolvimento de projetos de extensão longitudinal sobre temas de relevância social;
- Promoção de intercâmbios de pesquisa e clínico-cirúrgicos nacionais e internacionais,

de 4 semanas de duração;
- Divulgação dos demais programas de mobilidade que estão disponíveis aos estudantes

da FMUSP;
Na metade do segundo semestre de cada ano, a DENEM publica os editais de intercâmbios

internacionais via SCORE (de pesquisa básica) e SCOPE (clínico-cirúrgicos), os quais são
divulgados e organizados localmente pela CLEV-FMUSP. Os alunos que se inscreverem e forem
selecionados poderão participar de intercâmbios com duração de 4 semanas, com opção de escolha
de diversos países (desde Canadá até Indonésia - são muitos mesmo!). A moradia e, ao menos, uma
refeição diária são gratuitos! Para a seleção, são considerados diversos critérios de pontuação, como
participação em eventos promovidos pela DENEM, realização de iniciação cientí�ca, participação em
redes de ajuda da CLEV, etc. Nossa estrutura possui a diretoria, responsável por coordenar cada um
dos eixos de atuação da CLEV, e a rede de apoio, pela qual os alunos podem auxiliar no
desenvolvimento desses eixos, aproximando-se dos projetos. Se interessou? Con�ra nosso
Instagram (@clevfmusp) para conhecer mais sobre o que podemos fazer juntos!

EMA - Extensão Médica Acadêmica: nosso principal
objetivo é fazer com que os estudantes tenham contato com os
pacientes logo no comecinho da graduação! Todos os sábados de
manhã, prestamos atendimentos supervisionados em três locais de
São Paulo. Os próprios membros do EMA, desde o primeiro ano,
têm a oportunidade de fazer consultas completas, discutir com
pro�ssionais formados os casos que atenderem, passar as condutas
terapêuticas e orientações para nossos pacientes e ajudar as
pessoas a terem cada vez mais saúde física, psíquica e social. O
EMA promove aulinhas semanais ou quinzenais em grupos pequenos, que ensinam como fazer uma

https://www.instagram.com/clevfmusp/


boa entrevista sobre a história clínica do paciente e um bom exame físico, e outros temas
fundamentais da atenção primária a saúde. Além disso, os primeiros atendimentos de cada membro
são sempre acompanhados de colegas mais experientes, um ajudando o outro e todo mundo
crescendo junto. Nossa composição de 4 cursos da saúde (Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia e
Nutrição) nos permite ter uma oportunidade rara na nossa graduação – aprender a trabalhar de
forma multipro�ssional!

Insta: @emafmusp

Expedição Cirúrgica: a Expedição Cirúrgica da Faculdade de Medicina da USP é um projeto de
extensão criado em 2013 por alunos e professores e tem como objetivo principal a formação social,
acadêmica e pro�ssional dos alunos da Faculdade por meio de ações que visem atender populações
vulneráveis e melhorar as condições de saúde de localidades do interior brasileiro. O projeto atua
por meio da colaboração conjunta de 5 áreas relacionadas à cirurgia: Cirurgia Geral, Ginecologia,
Anestesiologia, Radiologia e Patologia. Em equipe, garantem que a missão do projeto seja cumprida
em quatro etapas durante o ano. A missão da Expedição baseia-se em um tripé: Ensino, Assistência e
Pesquisa. Com isso, acreditamos que a EC-FMUSP seja de valor imensurável para a Faculdade de
Medicina, para os alunos e para os parceiros do projeto.

No âmbito de Ensino, o projeto leva anualmente aproximadamente 20 alunos do curso médico
da FMUSP, assim como 25 médicos professores, e permite que adquiram uma nova visão a respeito
da realidade brasileira e experiência cirúrgica que jamais teriam em um
centro de alta complexidade como o Hospital das Clínicas.

Já o âmbito Assistencial é igualmente privilegiado, na medida em
que populações de cidades com pouca infraestrutura têm acesso à
medicina de padrão internacional e altamente humanizada, além de
treinarmos cirurgiões locais em técnicas de cirurgia por vídeo. Ao todo,
realizamos sete edições entre 2013 e 2019 abrangendo um total de 325
cirurgias, 2.123 exames de ultrassonogra�a e mais de 3.800
atendimentos.

https://www.instagram.com/emafmusp/


Em relação à Pesquisa, o projeto visa fomentar o lado cientí�co dos acadêmicos, já tendo sido
apresentadas 2 séries de casos no 62o Congresso Brasileiro de Anestesiologia e trabalho premiado no
Congresso Médico Universitário (COMU) de 2017, assim como dois alunos participantes tendo sido
selecionados para estudar por um ano no programa de Global Surgery da Harvard University a partir
de trabalhos desenvolvidos na Expedição.

Insta: @expedicaocirurgica

FMUSP Solidária: somos uma Extensão nova,
fundada em 2020, cujo objetivo central é conectar os
alunos da graduação da FMUSP a projetos sociais
voluntários. Desde o início, estamos reunindo ideias de
projetos que possam aproximar os alunos da faculdade a
realidades de populações vulneráveis e marginalizadas.
Devido à pandemia, tivemos bastante di�culdade de colocar em prática nossas ideias, mas estamos
trabalhando muito para que, assim que as coisas melhorem, os alunos tenham diversas
oportunidades de trabalho voluntário para participar.

Insta: @fmuspsolidaria

IFMSA - International Federation of Medical Students Associations: a IFMSA é uma
organização internacional dirigida por estudantes de medicina para estudantes de medicina e é, por
sinal, a maior organização estudantil do mundo hehe. Provavelmente você já deve ter ouvido falar
alguma coisa sobre nós por aí, mas nunca soube real quais eram nossas ações, e é por isso que
estamos aqui!

Dentro do Comitê FMUSP organizamos intercâmbios
clínico-cirúrgicos e de pesquisa internacionais para qualquer
aluno da graduação. Participando de atividades da IFMSA, de
Ligas Acadêmicas e Iniciações Cientí�cas, você consegue
pontinhos para concorrer ao processo seletivo e poder
FAZER INTERCÂMBIO POR 1 MÊS para o país que

https://www.instagram.com/expedicaocirurgica/
https://www.instagram.com/fmuspoficial/


escolher! Nós também promovemos cursos, ações e WS sempre buscando a troca de ideias,
experiências e vivências e a melhoria da nossa formação médica pela humanização. Temos 4 comitês
que atuam em diferentes campos humanos da Medicina. O comitê para Direitos Humanos
(SCORP), o comitê para Saúde Reprodutiva (SCORA), o comitê para Saúde Pública (SCOPH) e o
comitê para Educação Médica (SCOME).

Insta: @ifmsabrazilfmusp

JUS - Jornada Universitária da Saúde: A
JUS é um projeto de extensão dos estudantes da
USP, de perspectiva interpro�ssional e
transdisciplinar, que reúne alunos de todos os
anos dos cursos de Educação Física, Educação
Física em Saúde Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gerontologia,
Medicina, Nutrição, Obstetrícia, Odontologia,
Psicologia, Saúde Pública e Terapia Ocupacional.
A cada três anos, uma cidade do interior de São Paulo é selecionada para receber os jornadeiros por
uma semana a cada ano, constituindo ciclos trienais de atuação. O projeto tem por objetivo a
promoção e educação em saúde, alcançadas por meio de atividades lúdicas desenvolvidas ao longo
do ano.

Durante o ano letivo nos reunimos semanalmente para a discussão de temas e construção
dessas atividades. Elas visam avaliar o estado de saúde geral da população, atuar sobre suas
demandas, e por �m, orientar e capacitar multiplicadores de informações.

Insta: @jus_usp

MadAlegria: o MadAlegria é um projeto
multidisciplinar de extensão universitária da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) criado em
agosto de 2010. Conta com o apoio institucional da FMUSP

https://www.instagram.com/ifmsabrazilfmusp/
https://www.instagram.com/jus_usp/


e inclui alunos e docentes dos cursos de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina e Terapia
Ocupacional, bem como outros cursos da USP.

O Mad Alegria é um projeto de humanização com foco na formação do pro�ssional de saúde e
na melhoria do ambiente hospitalar. Utilizamos a linguagem dos Contadores de História e Palhaços
de Hospital e assim passeamos pelos corredores do Hospital das Clínicas (HC-FMUSP) e do
Instituto do Câncer (ICESP), para transportar os pacientes e funcionários para espaços mágicos,
nem que seja por poucos minutos. Além disso, incentivamos a integração entre alunos de diversos
cursos da saúde, de outras áreas e participantes externos à comunidade USP, sempre priorizando a
humanização do olhar, o exercício da escuta ativa, a empatia com o outro e a alegria do encontro.

O projeto tem como objetivo amenizar o ambiente hospitalar e outros cenários de prática de
saúde, promover o trabalho em equipe multidisciplinar e acima de tudo sensibilizar os estudantes
para a importância da humanização na relação entre o pro�ssional da saúde e o paciente,
incentivando o exercício da cidadania. O projeto visa desenvolver ações culturais, cientí�cas e
educacionais com foco no conceito de humanização.

O Mad Alegria é constituído de coordenação discente e docente que se renova a cada ano. No
início do ano ocorre o Curso Introdutório, com duração de três dias. A seguir, há um processo
seletivo para os alunos interessados e os selecionados terão aulas centradas na linguagem do palhaço
de hospital ou de contador de histórias. Após a formação os atendimentos são realizados
semanalmente no HC-FMUSP e ICESP.

Insta: @madalegria

Med Dança: o Med Dança é uma extensão voltada à dança para alunes da
FMUSP. Ele foi criado há 6 anos e tem como objetivo unir as pessoas que gostam
e/ou querem aprender a dançar para se expressarem artisticamente, para
praticarem um exercício físico divertido ou mesmo para vivenciarem momentos
de lazer junto à família que é o Med Dança!

O Med Dança organiza aulas, ensaios e outras atividades relacionadas à
dança em vários ritmos e modalidades, sempre buscando coisas novas e não
deixando ninguém de fora!

https://www.instagram.com/madalegria/


Estudar pode ser cansativo. Por isso, nada como ter um lugar acolhedor para se sentir parte e se
soltar. E não precisa saber dançar! Somos um grupo para todo mundo �car à vontade e nos
divertirmos juntos :)

Insta: @meddança

MedTech: a MedTech é uma extensão acadêmica criada na
Faculdade de Medicina, mas aberta a toda a USP. Ela surgiu com o
intuito de aproximar os alunos das soluções tecnológicas que são
desenvolvidas, todos os dias, na área da saúde; mas que �cam distantes
da nossa realidade até o momento da formatura. Acreditamos que é
essencial, na formação de qualquer pro�ssional, ter contato com as
tendências tecnológicas durante a graduação, principalmente porque a
produção de novas soluções para a área da saúde também acontece
nesses ambientes propícios para o aprendizado.

Insta: @medtech.fmusp

REMUSP-Recital dos Estudantes de Medicina da USP: o
REMUSP é um grupo de música formado pelos alunos da FMUSP.
Nós temos, como missão, a propagação do gosto musical e da
humanização do ambiente médico e universitário, além da criação de
um espaço que permita a diversidade e o ensino de música dentro da instituição.

Todos os alunos da graduação do Quadrilátero da Saúde são convidados a participar como
músicos, como estudantes de música ou mesmo como ouvintes.

Conheça o nosso canal do YouTube: REMUSP

MIMESIS: somos um grupo de estudantes da FMUSP que acredita que nossa faculdade carece
de um espaço para explorarmos nossa criatividade visual. Assim, idealizamos esse projeto. Temos a
proposta de criar um espaço onde nós, alunes, possamos viver a arte em suas múltiplas perspectivas,

https://www.instagram.com/meddanca/
https://www.instagram.com/medtech.fmusp/
http://www.youtube.com/channel/UCRrQSK_5JURyDxFkY3-yzvQ


aprendendo novas técnicas e compartilhando nossos trabalhos,
sentimentos, pensamentos e vivências.

Portanto, convidamos a todos que se interessarem a mergulharem
conosco nessa experiência! Artistas encontrados, artistas procurando seu
tipo artístico ou espectadores e curiosos, são todos bem vindos!

Insta: @mimesis_fmusp

MEDnasNUVENS: o MEDnasNUVENS é uma extensão que tem como objetivo otimizar o
processo de aprendizagem-ensino no curso de Medicina. Isso é
feito através da produção e da validação de conteúdo didático pelos
estudantes e para os estudantes, pela ampla disponibilização de
materiais complementares relativos às ciências médicas e pelo
estímulo à cooperação entre discentes por meio do
compartilhamento de materiais de estudo.

Insta: @mednasnuvens.fmusp

PIG-PINHEIRO’S INVESTMENT GROUP:
conheça o Pinheiros Investment Group
(carinhosamente: PIG), o lugar da Faculdade onde
nos ajudamos a tomar conta das �nanças e nos
tornamos melhores investidores. O PIG nasceu da vontade de podermos um dia trabalhar
unicamente pelo amor à pro�ssão, podendo se dedicar a ela sem se preocupar com remuneração. Isso
só é possível através de educação �nanceira e investimentos.
Aqui você vai receber ajuda para aprender totalmente do zero como entender as �nanças, investir e
debater sobre esse universo com os colegas de todos os anos da faculdade! No PIG você tem acesso a:

● Grupo de discussão
● Conteúdo gratuito de capacitação em �nanças
● Podcast com médicos e especialistas em investimentos
● Clube de Investimentos

Insta: @pig.invest Spotify: PIGcast

https://www.instagram.com/mimesis_fmusp/
https://www.instagram.com/mednasnuvens.fmusp/
https://www.instagram.com/pig.invest/
https://open.spotify.com/show/5ypVifl5Q6mGqwJme16gqI


Coletivos

Geni: somos um coletivo feminista auto-organizado, composto por
várias alunas e ex-alunas da faculdade. Por meio de discussões, espaços de
formação, exibição de �lmes, intervenções e, claro, alguns sociais, buscamos
desconstruir o machismo, promover o empoderamento de mulheres dentro
do ambiente estudantil e discutir questões de gênero, principalmente no
que diz respeito ao acesso à saúde. Também funcionamos como um espaço
de acolhimento a todas as alunas que se sentirem oprimidas ou que forem
vítimas de qualquer tipo de abuso dentro e fora da faculdade, oferecendo orientação e apoio.

Insta: @coletivo.geni

Ayé: o Coletivo Núcleo Ayé é o coletivo negro da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo. Buscamos ser a força de pessoas
pretas dentro de um ambiente universitário majoritariamente branco.
Nosso papel como comunidade consiste em ser referência para os nossos
companheiros, que também serão referências aos que estão ingressando,
criando, assim, um ciclo virtuoso de potência!

Insta: @nucleoaye

NEGSS: somos o coletivo estudantil de diversidade sexual e de
gênero da FMUSP! Um grupo de estudantes LGBTIA+ que se organiza
neste espaço criando atividades tanto internas quanto para o público em
geral, visando promover um ambiente mais saudável, justo, ético, acolhedor
e transformador. O NEGSS existe há mais de 5 anos, foi criado em um
tempo em que ser LGBTIA+ na faculdade era muito menos acolhedor do que é agora, tendo uma
importante história de luta por direitos entre es alunes. Além disso, em estrutura, nosso coletivo é
auto-organizado, horizontal e aberto a todes es estudantes que sejam LGBTIA+.

Insta: @negss.fmusp

https://www.instagram.com/coletivo.geni/
https://www.instagram.com/nucleoaye/
https://www.instagram.com/negss.fmusp/


Grade Curricular do Primeiro Ano

O currículo da FMUSP foi reformulado em 2015, com o intuito de aproximar o ciclo básico ao
ciclo clínico desde o primeiro ano. A partir disso, as matérias foram divididas em blocos, chamados
Unidades Curriculares (UC), formadas por diferentes áreas da Medicina, que são distribuídas ao
longo do curso.

As Unidades Curriculares do primeiro ano são:
UC0 - Introdução à Medicina e à Saúde → Tem como foco auxiliar os alunos na transição e na
introdução ao ambiente universitário;
UC1 - Fundamentos das Ciências Médicas → composta por matérias básicas, como Bioquímica,
Biologia Celular e Fisiologia de Membranas;
UC2 - Fundamentos Morfofuncionais da Medicina → dá continuidade às matérias básicas com
Biologia Molecular, Anatomia e Histologia;
UC3 - Princípios do Desenvolvimento das Doenças → a partir daqui a integração básico-clínica
torna-se muito clara, composta por Bioquímica, Biologia Molecular, Microbiologia, Imunologia,
Patologia e Radiologia;
UC4 - Processo Saúde Doença Cuidado I → aprende-se os princípios do SUS, com visitas às UBS
(antes da pandemia);
UC7 - Sistema Nervoso I→ Anatomia e Fisiologia;
UC8 - Sistema Digestório I→ Anatomia, Fisiologia e Histologia;
UC21 - Discussão Integrada de Casos → dividida em módulos referentes a diferentes casos clínicos,
em que os alunos possuem a oportunidade de discutir diagnósticos, causas e tratamentos para as
doenças de forma ativa e dinâmica.



Alguns Benefícios e Facilidades do Aluno USP

1. Pacote O�ce de graça;
2. Conta no GitHub (Canva Pro + DataCamp);
3. Conta universitária no Spotify (R$9.50);
4. Conta gratuita no Tableau;
5. Conta premium no CamScanner;
6. Armazenamento ilimitado no Google Drive e 1TB no OneDrive;
7. Conta MUBI com desconto para estudantes;
8. Conta gratuita no Notion;
9. Conta premium no app Yoga Down Dog;
10. Jornais e revistas de graça.


