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Fundado em 1913 pela primeira turma do Curso de Medicina, o Centro Acadêmico
Oswaldo Cruz, carinhosamente conhecido como CAOC, é a entidade máxima
representativa dos estudantes da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP). Somos
responsáveis por lutar pelas demandas des estudantes, negociar com as instituições de
ensino, representar es alunes nos espaços estudantis e fazer a manutenção do subsolo da
faculdade, esse espaço tão querido por todes, conhecido como “Porão”. Além disso, por
seu próprio Estatuto, o CAOC representa a TODES es alunes de Medicina que estão
matriculados na nossa querida FM.

Nossa faculdade é cheia de extensões, locais e OPORTUNIDADES para você se encontrar e
criar uma família. Vocês agora estão na melhor Faculdade de Medicina deste país e no
maior Complexo Hospitalar da América Latina!

Vocês FAZEM PARTE de tudo isso!

E é no meio de tanto ineditismo e de tantas oportunidades que queremos reforçar que o
CAOC é a instituição que SEMPRE vai te acolher! Estamos aqui pra te ouvir e te ajudar a
ser ouvido. Assim, somos o lugar, no meio de tantos a que temos contato, que te ajudará a
conquistar tudo aquilo que você deseja para seu novo LAR: a Casa de Arnaldo, nossa
amada Faculdade de Medicina da USP.

Por isso, já queremos convidá-les para nossas Deliberativas, que acontecem todas as
segundas às 19h (basta acessar o link: bit.ly/deli-caoc). Adoraríamos que vocês entrassem
para conversar com a gente! Estamos muito ansiosos para conhecê-les!

Todos nós, diretores da Gestão Coral 2021, estamos 101% abertos para ouvir a 109ª.
Queremos acolhê-les com todo carinho e atenção! E, assim, imbuídos desta premissa,
preparamos este Manual para que vocês leiam, com calma, e entendam um pouquinho o
que é fazer parte dessa Faculdade tão única, que, mesmo em tempos difíceis, consegue
estar na vanguarda do ensino, da pesquisa e da extensão.

Nossa gestão tem por base ecoar a pluralidade de vozes que existe entre nós. O CAOC é
para todas as vozes, e, agora, vocês fazem parte desse Coral!

Mais uma vez, PARABÉNS, 109! Sejam muito bem-vindes. Aproveitem ao máximo esses
próximos 6 anos, que, certamente, serão os melhores da sua vida!
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Historicamente, a FMUSP sempre foi um lugar muito elitizado e
frequentado, majoritariamente, por alunos cujas famílias ostentam
grande poder aquisitivo. Felizmente, ao longo do tempo, as políticas
afirmativas e a adoção do ingresso à Universidade por meio do SISU
permitiram o início de uma gradual mudança no perfil discente da
Faculdade. Atualmente, o acesso de estudantes de todas as regiões do
país - e em diferentes posições socioeconômicas - torna-se cada vez
mais frequente, ainda que essa seja uma realidade extremamente
distante de um fiel reflexo da sociedade brasileira. Por isso, cada vez
mais aumentam, também, as demandas por ações voltadas à
permanência estudantil, que são imperativas para que se garanta a
continuidade e a qualidade dos estudos de alunos em situação de
vulnerabilidade.

Diante disso, a Universidade de São Paulo e a Faculdade de Medicina
oferecem auxílios a esses estudantes, cabendo a nós, do CAOC,
explicar para todos vocês o que são esses auxílios e como eles podem
ser obtidos. A seguir, estão alguns tutoriais necessários para entender
como funciona essa parte tão complexa da Assistência Estudantil.
Mesmo assim, sabemos que podem surgir muitas dúvidas e
inseguranças. Por isso, estamos mais do que dispostos em tirar suas
dúvidas, ouvi-los e mesmo acompanhá-los em todos os passos desse
processo! Nossos contatos estão ao final desta sessão. Estamos juntos
nessa!



Apoio Moradia: vaga gratuita em moradia estudantil localizada no campus
Butantã (CRUSP - Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo);
Auxílio Moradia (Financeiro): Auxílio mensal no valor de R$400,00 (não pode
ser recebido por estudantes contemplados pela vaga do Apoio Moradia);
Auxílio Alimentação: Cota mensal para que o estudante possa fazer
refeições nos Restaurantes Universitários (famoso bandejão) gratuitamente.
Atualmente, o preço por refeição, sem o auxílio, é de R$2,00;
Auxílio Livros: Consiste em créditos (no valor de R$150,00 mensais)
disponibilizados para aquisição de livros nas Editoras da USP (Edusp)
durante o período letivo (benefício não creditado nos meses de janeiro e
julho). Este benefício pode ser recebido por, no máximo, 24 meses.

A Universidade de São Paulo, por meio do Programa de Apoio à Permanência e
Formação Estudantil (PAPFE), oferece diversos auxílios e diversas bolsas aos
estudantes regularmente matriculados na Universidade, de todos os cursos,
que apresentem dificuldades socioeconômicas para manter os estudos e o
custo de vida. Os estudantes que se inscrevem para estes apoios têm sua
documentação avaliada pelas assistentes sociais de cada campus, segundo
critérios unificados, recebendo uma pontuação que será usada para que se
classifique seu grau de vulnerabilidade socioeconômica. A partir disso, o aluno
é identificado como qualificado ou não para receber cada um dos auxílios para
os quais se inscreveu. Mas, atenção: Estudantes que já tenham concluído uma
graduação anteriormente não podem ser qualificados para os auxílios.
Portanto, só podem se inscrever aqueles que estiverem cursando sua primeira
graduação.

Atualmente, os auxílios e bolsas oferecidos aos estudantes da FMUSP por meio
do PAPFE são:

TUTORIAIS DA PERMANÊNCIA ESTUDANTIL

O que são os auxílios PAPFE e da FMUSP?
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Vaga na Casa do Estudante de Medicina (CEM): Moradia gratuita localizada
próximo ao campus saúde, no complexo do Hospital das Clínicas
(Pinheiros);
Bolsa Afinal: Auxílio mensal no valor de R$424,80 (pode ser recebido mesmo
por estudantes contemplados por vaga em moradia estudantil OU por
estudantes que recebem o Auxílio Moradia Financeiro, totalizando, neste
último caso, um valor de R$824,80 mensais).

Além dos apoios oferecidos por meio do PAPFE, alunos da FMUSP ainda têm
acesso a dois auxílios exclusivos da Faculdade:

Note que BOLSAS podem ser acumuladas juntamente com um outro AUXÍLIO,
mas 2 bolsas diferentes nunca poderão ser recebidas ao mesmo tempo (por
exemplo: se você recebe Bolsa Afinal, não poderá se inscrever para outras
bolsas da USP ao longo do ano, como para monitorias ou iniciações científicas;
assim, você poderá participar dessas atividades, mas não receberá por isso).

Sobre essas outras bolsas que são oferecidas ao longo do período letivo, não
precisam se preocupar! Vocês serão avisados quando os processos seletivos
forem abertos!

Esses são os auxílios atualmente oferecidos pela Universidade de São Paulo em
geral e pela FMUSP. Para mais detalhes, fiquem atentos aos Editais, que serão
lançados no Sistema Júpiter e que, também, podem ser acessados no ato de
inscrição, conforme explicaremos a seguir.

TUTORIAIS DA PERMANÊNCIA ESTUDANTIL

O que são os auxílios PAPFE e da FMUSP?
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Como me inscrever para os auxílios PAPFE e FMUSP?

Ambas as categorias de auxílios são requeridas por meio da inscrição no
PAPFE, através do Sistema Júpiter, de acordo com os seguintes passos:

Acessar o Sistema JúpiterWeb, logar com seu número USP e senha única e
acessar o item Programa de Bolsas > PAPFE/SASe > Inscrição em bolsas e
apoios;

Preencha o formulário socioeconômico, anexando todos os documentos
requisitados pela plataforma e todos aqueles que julgar necessários para sua
correta avaliação por parte das assistentes sociais. Os documentos pedidos são
de identificação do aluno e dos membros do núcleo familiar, comprovantes de
renda, despesas e posses, declarações de Imposto de Renda, comprovantes de
escolaridade, dentre outros;

Após a avaliação socioeconômica, os resultados serão divulgados conforme
cronograma do edital, que pode ser acessado pela plataforma JúpiterWeb;

Vaga em alojamento coletivo ou provisório, ou hospedagem nas moradias
estudantis, segundo disponibilidade dos campi;
Auxílio financeiro no valor de R$400,00 mensais;
Isenção das refeições nos Restaurantes Universitários, por meio do
oferecimento de cotas para a recarga de créditos.

OBSERVAÇÃO: Calouros inscritos no PAPFE também concorrem ao SEI
(Programa de Suporte aos Estudantes Ingressantes), que consiste em auxílios e
apoios aos ingressantes enquanto os resultados do PAPFE não são liberados.
Esses auxílios consistem em:

1.

2.

3.

4.

TUTORIAIS DA PERMANÊNCIA ESTUDANTIL
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Como conseguir passe livre no transporte público de SP? 

Atualmente, o uso do Bilhete Único (cujo passo a passo da aquisição é
explicado no Guia de Sobrevivência des Caloures) dá direito ao meio-passe
estudantil. No entanto, para estudantes com renda per capita de até 1,5 salário
mínimo, há a possibilidade de requerer a gratuidade do transporte público
(para ônibus e metrô). Os passos para esse pedido são os seguintes:

Ter o Bilhete Único aprovado pela SPTrans, conforme tutorial já exibido no Guia
de Sobrevivência des Caloures;

Obter seu Número de Identificação Social (NIS). Caso já o possua, pule para o
passo (9) deste tutorial. Caso não o possua, prossiga para o passo (3);

Acessar o link agendacadunico.prefeitura.sp.gov.br/forms/Agendarp1.aspx para
fazer um agendamento no CRAS mais próximo;

Preencher os dados de cadastro;

1.

2.

3.

4.

TUTORIAIS DA PERMANÊNCIA ESTUDANTIL

Selecione as seguintes opções:5.
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Escolher uma data dentre as disponíveis e comparecer para a entrevista
socioeconômica no dia previsto, portando documento de identificação pessoal,
com CPF e, se possível, comprovante de endereço;

Após a entrevista, o NIS será entregue no dia seguinte à entrevista. Você deverá
buscá-lo no mesmo local do dia anterior;

Com o número NIS em mãos, cadastre-o no site da SPTrans de acordo com os
seguintes passos;

Acessar o link scapub.sbe.sptrans.com.br/sa/acessoPublico/index.action que
levará à seguinte página:

6.

7.

8.

9.

TUTORIAIS DA PERMANÊNCIA ESTUDANTIL

Faça o login segundo o cadastro utilizado no ato de requerimento do Bilhete
Único;

10.

Como conseguir passe livre no transporte público de SP?
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Acesse o item Estudante > NIS > Informar NIS, segundo a imagem a seguir:

Preencha todos os campos solicitados, aceite os termos e aguarde avaliação por
parte da SPTrans. Após cerca de 45 dias, a gratuidade será liberada;

Vá até um posto de atendimento do Bilhete Único em uma estação de metrô e
peça para o atendente ativar sua gratuidade para metrô e ônibus;

Pronto! A partir de então, você estará apto a utilizar seu passe livre!

11.

12.

13.

14.

TUTORIAIS DA PERMANÊNCIA ESTUDANTIL

Como conseguir passe livre no transporte público de SP?
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Para sanar quaisquer dúvidas, nós da Diretoria de Permanência Estudantil e
toda a chapa Coral estamos à disposição, assim como as assistentes sociais e
funcionários da FMUSP. Os principais contatos são:

diretoria de permanência 

A QUEM POSSO RECORRER?

assistentes sociais

MedApoia

Gabriela Pires Neves
gabriela.pires@fm.usp.br
(11) 95992-4258

Sônia Maria Reis
sonia.reis@fm.usp.br
(81) 99176-3470

Lívia Ribeiro de Oliveira
livia.ribeiro@fm.usp.br
(31) 98774-1242

Márcia Werneck
marcia.werneck@fm.usp.br

Marisa Luppi 
mluppi@usp.br

med-apoia@fm.usp.br
(11) 3061-8744
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A C O L H I M E N T O  A  M I N O R I A S



Sejam bem-vindes, alunes da 109!!! É com imensa alegria que a
Diretoria de Acolhimento a Minorias recebe a turma de vocês, que mal
entrou e já será conhecida como a mais “diversa” e “inclusiva” da
FMUSP. Essas são, sem sombra de dúvida, as palavras que vocês mais
ouvirão/lerão nos próximos meses que sucedem a chegada de todes.
Isto porque, a turma 109 é a primeira a atingir a meta de 50% do total
de vagas destinadas às cotas raciais e sociais, proposta pela
universidade desde quando decidiu aderir à política de cotas.

Apesar dos dados citados, temos ciência de que a Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo está longe de ser um ambiente
igualitário e diverso como possa vir a se mostrar neste início. Sabemos
que, mesmo com a instituição das cotas, es estudantes que as utilizam
ainda sofrem com a adaptação ao local, que ainda é muito elitizado e
moldado aos padrões de uma sociedade que, historicamente, oprime
os grupos minoritários. Neste sentido, além dos estigmas sociais -
reforçados pela atual conjuntura política nacional atual -, há, ainda,
uma ameaça constante aos poucos direitos duramente conquistados
por essas parcelas da sociedade.
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Sabendo disso, a Diretoria de Acolhimento a Minorias do Centro
Acadêmico Oswaldo Cruz (CAOC) foi criada em 2020 - e perpetuada
em 2021 - em vista da constante necessidade de uma representação
estudantil que, diretamente, cuidasse das pautas des discentes que,
dia-a-dia, sofrem com o preconceito velado em espaços como a
FMUSP, não se sentindo pertencentes a esses locais, o que, quase
invariavelmente, pode acabar afetando seus desempenhos e sua
saúde mental.

A nossa existência, assim como a dos Coletivos, se dá pela chegada de
vocês, pretas/pretos/pretes, indígenas, mulheres, LGBTQIA+,
deficientes físicos, migrantes de outros estados e países e estudantes
de escola pública, que tiveram que enfrentar inúmeros obstáculos para
conquistar algo que lhes deveria ser de direito: a Educação.
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Gabriela Pires Neves
gabriela.pires@fm.usp.br

(11) 95992-4258

Jônatas Magalhães Santos (John)
jonatas.magalhaes@fm.usp.br
(71) 99234-1883

Por isso, nossa existência não se limita ao acolhimento des caloures ou
ao canal entre esses e os Coletivos, mas, também, à representação (e
intensificação) das várias vozes, das várias pautas e dos vários debates
que, muitas vezes, são silenciados pela Instituição. Contem conosco
para sermos parte de sua existência e resistência nesse e em outros
espaços. Esperamos que vocês aproveitem cada minuto dessa vida
universitária! 
Com amor, 
Acolhimento a Minorias <3.

Sônia Maria Reis
sonia.reis@fm.usp.br

(81) 99176-3470
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S A Ú D E  M E N T A L



Seria impossível falar de saúde sem levar em conta que não estamos em
mais um ano convencional. A pandemia que estamos vivendo impôs uma
série de fatores de piora da saúde mental, agravando uma já existente
“pandemia paralela” decorrente de doenças psicológicas. Ficar longe de
pessoas queridas, priorizar relações virtuais, passar mais tempo em casa e
lidar com as incertezas decorrentes da presença da COVID-19 são alguns
dos fatores estressantes que temos certeza que você teve que enfrentar
nos últimos meses.  

Mas agora tudo isso passou, certo? Não necessariamente. Entrar na
universidade que tanto sonhamos nos dá uma indescritível sensação de
felicidade. Entretanto, alguns fatores específicos tornam muito peculiar,
essa “transição de fase” entre “pré-universidade” e “universidade”: nossas
idades, nossos sonhos, nossos medos, nossas incertezas e todas as nossas
demais questões internas que já nos acompanhavam anteriormente.
Soma-se a isso um vestibular extremamente concorrido, que é
prosseguido por um curso cuja carga horária é extenuante: não à toa, algo
em torno de 40% das (os/es) estudantes de medicina no Brasil sofrem de
depressão e 80% sofrem de ansiedade de estado.
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Em contraste a isso, no decorrer dos próximos dias, das próximas
semanas e dos próximos meses, vocês vão ouvir, repetidas vezes, as
seguintes frases: “vocês estão entrando na melhor fase das suas vidas”;
“agora, tudo vai melhorar”; “aqui, é a melhor faculdade do mundo”. Mas,
então nosso objetivo é te convencer de que essas afirmações são
mentirosas? Não. Diríamos que são incompletas. Conforme o tempo for
passando, vocês vão perceber que estão estudando em uma faculdade
com inúmeras oportunidades - para fazer amigas(os/es) e networking e
desenvolver-se profissional e academicamente - e isso é maravilhoso.
Mas, uma moeda sempre tem dois lados. Às vezes, acabamos nos
afogando nas oportunidades, nas comparações e nas quebras de
expectativas; outras, descuidando-nos por pensar que, depois da fase
estressante do vestibular, tudo se resolve.   

No fim das contas, essas questões, quando somadas, podem acabar nos
levando ao adoecimento, o que é completamente aceitável e nada
reprovável. Por isso, tão importante quanto reconhecer o adoecimento
em si ou em pessoas próximas, é procurar algum tipo de ajuda.
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Na Faculdade de Medicina da USP, o serviço de suporte à saúde mental
mais próximo que temos é o Grupo de Assistência Psicológica ao Aluno
da FMUSP (GRAPAL), que, gratuitamente, oferece desde psicoterapia a
atendimento psiquiátrico aos estudantes da graduação e aos residentes
da Faculdade. O GRAPAL funciona no prédio principal da faculdade, à
sala 2160, e está aberto de segunda a sexta, das 08:30 às 18h. Os
atendimentos podem ser marcados pelos telefones 11 3061-7235, 11
98744-0393 ou diretamente com o secretário do serviço, entre 9h e 18h.

Atualmente, o GRAPAL está à disposição de 3500 pessoas e conta com
uma equipe de somente 3 psiquiatras e 2 psicólogos, o que,
infelizmente, traz problemas de sobrecarga por parte dos serviços. Isto
se reflete, por exemplo, na existência de uma considerável fila de espera
para psicoterapia. Esse é um problema antigo, que, há muito tempo,
vem sendo discutido em nossa Faculdade e que, de forma alguma,
pode ser esquecido! Esperamos e lutamos para que o GRAPAL consiga
atender a uma demanda cada vez maior de alunes e, assim, esperamos
que vocês, 109, não deixem essa pauta se esvaziar!

A v .  D r .  A r n a l d o

H C  

GRAPAL
s a l a  2 1 6 0

Para chegar no 2º andar do prédio da Faculdade, entre no corredor do Departamento de Medicina Preventiva.

Próximo ao final deste, à sua esquerda, existe um outro corredor. A sala do GRAPAL está localizada ao final deste.
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Então, caloura(o/e), esperamos que você aproveite cada segundo dessa
nova fase da sua vida e que tudo seja fantástico. Mas, caso, em
qualquer momento, esteja passando por alguma situação de risco ou
conheça alguém que esteja, não hesite em procurar ajuda pelos
seguintes canais:

Gabriela Pires Neves
gabriela.pires@fm.usp.br

(11) 95992-4258
 
 

Lívia Ribeiro de Oliveira
livia.ribeiro@fm.usp.br

(31) 98774-1242

Jônatas Magalhães Santos (John)
jonatas.magalhaes@fm.usp.br

(71) 99234-1883
 
 

Sônia Maria Reis
sonia.reis@fm.usp.br

(81) 99176-3470

GRAPAL

Busca de atendimento diretamente no IPq
(Instituto de Psiquiatria do HCFMUSP)

Centro de Valorização da Vida

Diretoria de Saúde Mental do CAOC

Hot-line: (11) 99219-8436

Disque 188
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FAC I L IDADES



No porão, existem armários que podem ser alugados e são muito
úteis para guardar algumas coisas na faculdade e, assim, diminuir
o peso na mochila. O aluguel pode ser feito presencialmente no
CAOC ou via e-mail/WhatsApp, sendo pago anualmente. O
cadeado para fechar o armário não é disponibilizado ou vendido
pelo CAOC. Por isso, cada um deve providenciar o seu.

Nessa sala, existem diversos computadores que podem ser
usados. Ela se encontra no porão e, para usar os computadores,
basta chegar e cadastrar-se. Além dos computadores disponíveis,
nesta sala, nós, alunos, temos uma cota mensal gratuita de
impressão de 40 páginas. Vale a pena dar uma conferida! 

No Porão e na Biblioteca, há algumas salas que podem ser
reservadas. O processo para reserva é simples: para as do porão,
basta dirigir-se ao CAOC que você será orientado; nas da
biblioteca, o procedimento é o mesmo, conversar com o pessoal
que trabalha no local. Você precisará deixar algum documento
(pode ser a Carteirinha USP) enquanto usa o espaço.

Aluguel de armários

Sala pró-aluno

Salas de estudo
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Aplicativos USP

E-Card USP: Usado para substituir a carteirinha física (mas,
evite esquecê-la). O QR Code serve para as catracas e para os
bandejões e o código de barras para o AZE.

Cardápio USP: Usado para ver os pratos do dia nos bandejões e
para carregar os créditos que serão usados no bandejão. 

Bibliotecas USP; 
Jornal da USP;
Guia USP; 
Assistente Janus; 
Campus USP.

A USP oferece vários aplicativos que facilitam muito a nossa vida.
Todos os aplicativos estão disponíveis gratuitamente, tanto na
PlayStore (Android) quanto na AppStore (iOS). 
Os que mais usamos são:

Dica: Alguns bandejões não têm lugar para carregar a carteirinha.

Alguns que tem, ainda, aceitam apenas dinheiro em espécie. A

grande vantagem de carregar presencialmente é que o crédito

entra instantaneamente. Carregando pelo aplicativo, existem mais

opções de pagamento, embora o crédito demore alguns dias para

ser compensado. Ademais, pelo fato de os créditos não terem

validade, compensa carregar uma quantidade maior a fim de evitar

preocupações num curto espaço de tempo. 

Não esqueça, também, de conferir os outros aplicativos! 

26



Benefícios do e-mail USP

1.

2.

3.

4.

O e-mail @usp.br concede vários benefícios aos estudantes USP, que

vão de descontos a gratuidades em diversas plataformas e serviços.
Aqui, vocês poderão ver alguns desses benefícios.

PACOTE OFFICE DE GRAÇA

CONTA NO GITHUB (CANVA PRO + DATACAMP)

SPOTIFY PREMIUM

CONTA GRATUITA NO TABLEAU

Para usar o pacote Office de graça, basta acessar o link www.microsoft.com/pt-
br/education/students, procurar o espaço para inserir seu e-mail USP e pronto! Mesmo
após o limite de uso dos aplicativos no desktop, é possível continuar utilizando
normalmente online (www.office.com/?auth=2&home=1).

Para usar esses benefícios, você pode criar uma conta comum no GitHub.com, solicitar
benefício de estudante e esperar ser aprovado. É na fase de solicitação do benefício de
estudante que é necessário informar a faculdade que você faz e inserir seu e-mail USP.
Depois, é só acessar o link (www.canva.com/education/github/ clicar em “aproveitar
oferta”! Além disso, a conta estudante do GitHub oferece diversos outros aplicativos e
serviços de graça (é só conferir os demais em education.github.com/ pack#offers).

No Spotify, existe o pacote premium para estudantes e custa ao todo R$8,50. Basta
clicar em “Assinar Premium”, escolher o plano universitário e informar seu e-mail USP,
anexando algum documento que comprove que você é graduando – como o histórico
escolar disponível no JúpiterWeb, por exemplo. Após isso, basta aproveitar!

Através do e-mail USP, você consegue acessar de graça o Tableau, plataforma para
fazer dashboards. Basta acessar o link www.tableau.com/pt-br/academic/students para
cadastrar a conta para estudantes!
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Benefícios do e-mail USP

5.

6.

7.

8.

9.

JORNAIS E REVISTAS DE GRAÇA

CONTA PREMIUM NO CAM SCANNER

CONTA PREMIUM NO APP YOGA DOWN DOG

ARMAZENAMENTO ILIMITADO NO GOOGLE DRIVE E 1TB NO ONEDRIVE

CONTA MUBI COM DESCONTO PARA ESTUDANTES

Se você gosta de se manter informado, esse benefício é ótimo para você! Você precisa
apenas entrar no site pressreader.com com VPN da USP. Para auxiliá-lo, você pode
utilizar o passo a passo disponível no link: jornal.usp.br/universidade/jornais-e-revistas-
de-todo-o-mundo-estao-disponiveis-em-plataforma-digital-para-a-comunidade-usp.

Para utilizar a conta Premium no Cam Scanner, basta baixar o aplicativo no celular e
cadastrar a conta através do e-mail USP.

Para receber o benefício, basta fazer o cadastro no link www.downdogapp. com/school,
informando o e-mail USP e que se trata de um benefício para ensino superior. Após
isso, é necessário apenas confirmar o cadastro e entrar com a conta cadastrada no
aplicativo! 

Para utilizar esses benefícios, basta fazer o login com o e-mail USP.

Para usar a plataforma MUBI, basta realizar o cadastro com o e-mail USP e terá
excelentes filmes por apenas 16,90, acessando o link: mubi.com/pt/filmstudent?
fbclid=IwAR0GVoUPi2bSfc28pp4DA_eHYNvYvuDYDDH8EErJZkeOfpRITjp7n6l39uY.

10. CONTA DE GRAÇA NO NOTION

Trata-se de um aplicativo de notas, organização e gerenciamento de trabalho e
também é possível utilizá-lo gratuitamente através do e-mail USP. Basta entrar no link
www.notion.so/students/ e informar o e-mail USP no espaço indicado!
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Benefícios do e-mail USP

12.

13.

14.

PORTAIS CIENTÍFICOS

AUTODESK GRATUITO

CURSOS DO COURSERA

Através do VPN da biblioteca USP, é possível obter acesso grátis a diversos portais
científicos. Confira como ativar em: atendimentosti.usp.br/otrs/public.pl?Action=Public
FAQZoom;ItemID=15! 

A USP possui um convênio firmado junto à Autodesk, que permite acessar
gratuitamente seus programas, tais como Autocad, 3ds Max, Inventor, Maya e
SketchBook. Para fazer o seu cadastro, basta acessar o tutorial no link
www3.fo.usp.br/wiki/index.php/Autodesk _Education e seguir o passo a passo!

A USP fez uma parceria com o Coursera, plataforma de cursos on-line que oferece
cursos sobre diversas áreas do conhecimento com certificados. Para ter acesso basta
criar sua conta com o e-mail USP neste link: bit.ly/3w0k1Lc.

11. SOFTWARES NO GLISE

A USP disponibiliza alguns softwares – como o Mathematica, por exemplo – para os
alunos através da plataforma GLISE, no link software.sti.usp.br/abrirChts.php.
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Aqui na faculdade, temos aulas em dois campi, a Cidade 
Universitária, que fica localizada no Butantã, e a 
Faculdade de Medicina que fica em Pinheiros. Quando as 
aulas presenciais voltarem, vocês terão que se deslocar 
várias vezes na semana de um campus para o outro no 
horário do almoço (12h as 14h). Para isso, há várias opções.



701U-10 passa na parada de ônibus em frente a entrada principal da
faculdade do outro lado da rua.

702U-10 passa pela Av. Rebouças. Para pegar esse ônibus você deve
sair pela saída dos fundos da faculdade (a saída do SVO), assim, sairá
na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar. Em seguida vire à esquerda e
siga até a ponte, suba a ponte e desça as escadas que vão dar na
rebouças, você sairá exatamente no ponto de ônibus.

7411-10: ponto na Av. Rebouças. Passa pela rua da FEA (Av. Prof. Luciano

Gualberto). Desça no ponto ao lado do Espaço Brasiliana em frente a

FFLCH - Departamento de História e Geografia e ande até o IQ.

177H: ponto na Dr. Arnaldo. Passa pela rua da FEA (Av. Prof. Luciano

Gualberto). Desça no ponto ao lado do Espaço Brasiliana em frente a

FFLCH - Departamento de História e Geografia e ande até o IQ.

Indo da FM para a CU

Outras linhas que passam na CU, mas não pelos institutos que

normalmente usamos.

ônibus

32



8012-10 passa no Metrô Butantã, chegando na CU: passa pela rua da
FEA, dá uma volta absurda até passar pelo HU e ICB III, desce até a
Veterinária, depois passa pelos outros ICBs em seguida retorna até o
metrô. Se estiver atrasado para a aula, esse caminho pode ser
perigoso!

8022-20 sai do metrô, chegando na CU: vira na Raia assim que entra
pelo Portão 1, volta pela rua da FEA e deixa vocês no IQ, ICBs e HU!

Após fazer sua matrícula, você ganhará o cartão BUSP (bilhete USP), que
dá passagem livre para os circulares da Cidade Universitária. Eles
costumam sair do ponto que fica ao lado do metrô Butantã e vão até os
institutos. Eles demoram para passar e, principalmente nos horários de
pico, como a manhã, ficam muito cheios. Assim, pode se demorar mais
que o esperado para chegar na aula usando os circulares.

Os pontos ficam no terminal à esquerda da saída do metrô. O primeiro
ponto é a linha 8022-20 (Circular 2) e o ponto saindo do terminal, quase
chegando na R. Camargo é o ponto do 8012-10 (Circular 1).

circular

OBS.:

Nos fins de semana e feriados somente os

circulares entram na Cidade Universitária.
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Para ir para a Cidade Universitária, basta
descer na estação Butantã (linha amarela) e
em seguida pegar um dos circulares ou um
ônibus mesmo. Na FM, há uma estação de
metrô na porta da faculdade, é a estação
Clínicas (linha verde), há também outra
estação um pouco mais distante da
faculdade, porém mais próxima da atlética
que é a estação Oscar Freire (linha amarela).
Saíndo da Oscar Freire, basta subir essa
mesma rua, virar na Artur de Azevedo (rua da
atlética), subir a ladeiroc e entrar pelo SVO.

Não há opção direta de CPTM para a FM, mas
para a CU, há uma opção.  Você pode descer
na estação Cidade Universitária (linha 9
esmeralda). Chegando lá cruze a Marginal
Pinheiros pela passarela e atravesse duas
ruas. Vai ter um pequeno portão para a CU e,
um pouco mais à frente, tem um ponto de
ônibus onde você pode pegar o circular 2
(8022). Essa opção geralmente demora mais,
esse portão da USP que é perto da estação é
longe dos nossos locais de aula.

metrô e CPTM
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Na FM, há um amplo estacionamento. Estacionar lá, todavia, é bem restrito aos
alunos dos primeiros anos da graduação (1º e 2º anos), que tem poucas
atividades práticas em hospitais. À medida que se avança no curso
(principalmente, na fase do Internato), os horários vão se tornando mais
acessíveis, de tal modo que o estacionamento torna-se aberto em todo e
qualquer horário (manhã, tarde ou noite). Por isso, nesse começo de curso,
recomendamos alguns estacionamentos nos arredores da faculdade.
Enquanto alguns são muito caros, outros oferecem uma excelente relação
custo/benefício. Se você estiver muito atrasado para algum compromisso (ou
não quiser escalar o “Monte Olimpo” - a Ladeiroc), o estacionamento da Rua
Doutor Éneas Carvalho de Aguiar 560, que fica na parte de trás na FMUSP, é a
melhor opção (embora os seus valores sejam crescentes com o tempo
estacionado). Se, por outro lado, você quiser economizar e não estiver tão
apressado, os estacionamentos da Rua Oscar Freire são a melhor opção (os
preços são fixos e o serviço conta, inclusive, com manobrista!). Neste caso,
recomendamos os localizados nos seguintes números: 1563 (P Estacione - ele
fica aberto 24h); 1590 (Will Park) ou 1616 (Doha Parking). 

Como vocês vão perceber, calourinhos, o carro se faz mais necessário para ir à
CU, que, na verdade, parece ter sido projetada para a locomoção por
automóveis. Lá, ao contrário do que ocorre na FM - ou nos seus próprios
arredores -, o estacionamento é muito mais facilitado: basta parar o carro onde
houver algum espaço livre (desde que não interrompa o fluxo das ruas). Além
disso, nos principais institutos que vocês terão aulas (ICBs principalmente), há
um amplo espaço interno (do próprio Instituto) para estacionamento.
Aproveitem!

carro
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Sempre teste os freios da sua bicicleta antes de começar a pedalar. Se ela
estiver há muito tempo parada, faça uma revisão completa.
Para montar uma rota, você pode usar aplicativos como o Strava ou Google
maps. Eles também ajudam a escolher o trajeto com menor inclinação.
Não tenha medo de subidas. As da Cidade Universitária, para a Química e
para o HU, tem 4,5% de inclinação. A Av. Rebouças tem 5%. Em menos de
um mês, já dá pra subi-las sem maiores dificuldades. 53,3% das ruas de São
Paulo tem até 5% de declividade, consideradas "plenamente cicláveis".
31,6% são planas (0-3% de inclinação).
Caso precise pegar ruas sem ciclovias, ocupe a faixa! Ela é seu direito e você
tem prioridade sobre os carros. Prefira ficar da metade ao primeiro terço da
largura da via (a partir da calçada) e nunca pedale colado à sarjeta. Isso
aumenta o risco de o carro passar muito próximo a você. Quando você está
a uma distância um pouco maior da calçada, os carros tendem a trocar de
faixa para te ultrapassar.
Antecipe o que os carros farão e sinalize com o braço quando for fazer uma
curva ou parar. Seja o mais enfático o possível. Cuidado com o asfalto- pode
ser inseguro tirar as mãos do guidão em certos momentos.
Nunca vá muito rápido em descidas. Mantenha as mãos nos freios. Um
carro pode não te ver durante uma conversão e te faltar tempo de
frenagem (é uma das maiores causas de acidentes).
Jamais ande na contramão. Lembra da velocidade relativa em colisões?
Mantenha distância de carros parados. Muitos motoristas abrem a porta
sem olhar o retrovisor, apesar de dar multa. Manter uma distância da
largura da porta também evita que você se assuste e se desequilibre caso
uma delas seja aberta.
Sempre, sempre, sempre priorize o pedestre.

bicicleta
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São Paulo é uma cidade que está se tornando cada vez mais amigável para
os ciclistas, principalmente na zona oeste, onde a CU e a FM estão.
Aproveite, porque poucas coisas são mais agradáveis do que deixar um
monte de carro para trás na Av. Rebouças ;)
Na portaria principal, ao lado do metrô clínicas existe um bicicletário onde
você pode estacionar sua bicicleta. O HC também possui um bicicletário
próprio no sentido InRad. 
Na Cidade Universitária há bicicletários em todos os institutos, bandejão
central e da química e no HU, há também um bicicletário na entrada para
pedestres da que fica perto à estação da CPTM Cidade Universitária para
quem preferir subir até o IQ ou ICB de ônibus. 
E na farmácia, no HU, e na entrada da estação de trem, tem estações de
aluguel de bikes do Itaú (aquelas laranjinhas).

bicicleta

BANDEJÃO DA QUÍMICA IQ ICB I E II 

ICB IV ENTRADA DE PEDESTRES CPTM
ESTAÇÃO CIDADE UNIVERSITÁRIA
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DICA DE OURO
Nunca se esqueça de aplicativos como Google Maps ou

Moovit, que auxiliam muito na hora de se locomover.
(principalmente por transporte público)
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AL IMENTAÇÃO



Olá, Caloures! 
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Agora que vocês fazem parte da FM, será comum fazer suas 
refeições na Faculdade (ainda mais pós-micróbio- maldito). 
Para isso, contamos com lugares incríveis, bem 
diversificados e com ótimos benefícios para alimentação.



 O AZE é um restaurante completo. É o queridinho do FMUSPer! Nele,
es alunes têm acesso a uma série de benefícios (só a Primeira tem,
hehe). 

Antes de mais nada, é importante saber que temos 2 unidades: uma
localizada no porão da FM e outra na Atlética (AAAOC). 

A Z E

AZE do Porão da FMUSP 

AZE da AAAOC 

Como chegar? 
Pela entrada principal da FM: Logo depois de passar as catracas, você
encontrará a Escadaria Principal (aquela que sobe para os andares
superiores). Atrás dessa Escadaria, está a escada que desce para o
porão. Desça estas escadas e você chegará ao porão. Agora, dê meia-
volta (gire em 180º). Parabéns! À sua frente, está o AZE!
Pela Entrada da Av. Dr. Enéas Carvalho: Você entrará pela portaria e
entrará na primeira esquerda. Você sairá direto no pátio externo do
AZE.

Como chegar?
Entrada pela Rua Artur de Azevedo, n° 1. Após passar a portaria da
Atlética, basta seguir reto para encontrar o AZEOC. À direita, você
verá o campo e a pista de atletismo.

 Apesar de terem cardápios parecidos, os AZEs seguem dinâmicas diferentes. 
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Com seu Cartão USP, você consegue alguns descontos:
Nota: O AZE da FM aceita a carteirinha digital

A Z E  F M

Lanchinhos e cafezinho (até o AZE fechar)

Almoço (de 11h30 até 14h30) 

Lanchinhos com desconto; 

Combos 

Há 2 categorias: 

Os lanchinhos com desconto são ilimitados. Você pode

pegar quantas vezes quiser com desconto. Já os

combos (todos custam apenas R$2,00), funcionam em

um esquema diferente de limitações que detalharemos

adiante.

Pão de queijo, pão na chapa, suco de laranja e café

coado são os “lanchinhos”, sendo, pois, ilimitados. O seu

custo é variado, mas, sempre, menos do que R$2,00. 

Os combos, por outro lado, estão listados na próxima

página  (mas variam conforme os dias e a

disponibilidade).

O preço comum do Self-service é R$52,00/kg (valores

2021), mas alunos da FM pagam somente R$2,00 para

comer O TANTO QUE QUISEREM! (Pratos de 2 kg são

comuns).
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Combo 1

Combo 2

Combo 4

Combo 5

Combo 6

Combo 7

Combo 8

Combo 9

Combo 10

Combo 11

Combo 12

Combo 13

Combo 14

Combo 15

Combo 16

Combo 17

Combo 18

Combo 19

Combo 22

Combo 23

Combo 24

A Z E  F M

Salgado + Suco + Fruta pote

Misto + Suco de laranja

Mineiro + Suco de laranja

Queijo quente + Suco de laranja

Lanche natural + Suco de laranja

Fruta pote + Bolo gelado

Salgado + Bolo seco + Suco de laranja

Salgado + Fruta aluno + Iogurte

Pão de queijo + Grego + Fruta pote

Média coador + Salgado + Bolo de cenoura chocolate

Média coador + Pão de queijo + Bolo gelado

2x Fruta pote + Suco de laranja

Folhado + Gelatina + Suco de laranja

Saldada pote

Café expresso + Bolo gelado

Café expresso + Salgado + Fruta aluno

Chocolate quente + Salgado

Café expresso com leite médio + Bolo seco + Fruta aluno

Folhado + Coca-Cola

Folhado + Coca zero

Açaí
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Com o Cartão USP, você tem direito a um desconto de
R$10,00 na sua compra.
Nota: O AZE da AAAOC dificilmente aceita a carteirinha digital

A Z E  A A A O C  
A Z E O C  

Exemplo:
Um pastel (R$6,00) + Coca-Cola (R$6,00) = R$12,00.
Com desconto, você pagaria apenas 12 - 10 = R$2,00
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Como bem sabemos, nem tudo são flores! (Aaaaa).
Existem algumas restrições para os descontos.

O S  L I M I T E S  D O S  B E N E F Í C I O S

Os benefícios no AZE podem ser usados apenas 1 VEZ POR DIA!
Por isso, caso você almoce, não poderá pegar o combo nem usar o

desconto no AZEOC. Ou seja, no período de 1 dia, você pode:
 

Almoçar OU pegar o Combo OU pegar o desconto no AZEOC

OBS:

AZE e Bandejão são coisas diferentes!
Portanto, as restrições acima não se aplicam ao Bandejão: você
pode almoçar 1 vez e jantar 1 vez durante o dia em um dos
Bandejões. Caso almoce no Bandejão, consegue usar seu combo
ou desconto do AZEOC (fica a dica, hehe).
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Bem-vinde a vida uspiana!

Finalmente, você poderá dizer que vai “bandejar” (indeed, um
momento único no convívio universitário!). Nesse sentido, é
importante lembrar que alguns bandejões oferecem almoço e
janta!

Diferentemente do AZE, a comida dos bandejões variam de

Chernobyl a gostosinhas, mas tem que saber escolher! Em geral,

sendo mediciner da FMUSP, você terá alguns bandejões

queridinhos (alô, Central!) 

Para saber, em maiores detalhes, o endereço, veja um mapinha. O
horário de funcionamento e o ponto de venda vocês podem
acessar via App Cardápio USP! (mais informações adiante)

BANDEJÕES
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Bandejão da Saúde Pública

Localização

Vantagens

 

 

Desvantagens

Comida

Reposições

Restrições COVID

É literalmente do lado da FMUSP! É só atravessar uma rua. 

TEM JANTA! Além de ser super perto, o que faz com que esse seja

um ótimo bandejão para você jantar após uma longa aula na

FMUSP!

Nenhuma?

Boa.

Suco! (cuidado com os chernobyls) (Permite salada, arroz e feijão?)

Fechado.

Bandejão da Enfermagem 

Localização

Vantagens

 

 

 

Desvantagens

Comida

Reposições

Restrições COVID

Perto da FMUSP. Na rua de trás, rua do HC.

É muito lindinho, tem o jardim da Enfermagem ao lado, muito

gostosinho de almoçar lá! Além disso, como é na rua do HC é ótimo

para quando você estiver fazendo alguma prática no hospital e

quiser almoçar de uma vez! Hehe.

Infelizmente não tem janta :(

Boa.

Permite reposição de salada, de arroz, de feijão e de suco!

Marmitas pra levar. (não pode comer nas mesas)

Bandejão da Prefeitura 

Localização

Vantagens

 

 

Desvantagens

Comida

Reposições

Restrições COVID

Cidade Universitária,  perto do HU e do ICB III (dá pra ir andando).

Comida muito boa, local bem arejado, além de ser mais perto do

HU haha, perfeito pra quando você tiver fazendo praticazinhas no

nosso hospital universitário .

PRATO PEQUENO.

Boa. Pode pedir pra por arroz e feijão a mais!

Pode repor suco! (mas cuidado com os chernobyls)

Fechado.

1.

2.

3.
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Bandejão Central 

Localização

Vantagens

 

Desvantagens

Comida

Reposições

Restrições COVID

Cidade Universitária: O mais próximo da P1, próximo ao CRUSP.

Comida barata, e tem café da manhã!! Aberto Sábado no horário do

almoço.

Não tem prato, você usa a bandeja literalmente. Pode estar lotado.

Típico bandejão. Comida barata e aceitável. 

Pode repor suco!

Apenas para o CRUSP.

 

Bandejão da Química

Localização

 

Vantagens

Desvantagens

 

Comida

Reposições

Restrições COVID

Cidade Universitária, geralmente é o mais perto dos locais de aula,

como o IQ e o ICB.

É do lado do IQ, onde temos aula. Abre para almoço no domingo.

Comida pode ser meio chernobyl dependendo do dia, e ele pode

estar lotado.

Ler linhas acimas.

Pode repor suco.

Marmitas pra levar. (não pode comer nas mesas)

Bandejão da Física

Localização

Vantagens

 

Desvantagens

Comida

Reposições

Restrições COVID

Cidade Universitária, fica no IF perto do ICB III.

Local gostoso, bem arejado e com jardinzinho. Tem os cookies da

Física, famosos hihi.

Às vezes tem fila.

Aceitável, cuidado com o peixe.

Mesma dinâmica dos outros.

Fechado.

4.

5.

6.
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Nesse app você pode ficar por dentro do menu do dia de cada um dos
bandejões, além de saber o horário de funcionamento e poder
recarregar sua carteirinha (mais informações na parte sobre
PAGAMENTO)!

A P P  C A R D Á P I O  U S P
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Sobre o PAGAMENTO

Nos bandejões, você paga com sua carteirinha USP (tanto a digital
quanto a física). O preço é sempre 2 reais. Para pagar, você precisa
recarregar a sua carteirinha. Sim a sua carteirinha também guarda
dinheiro pros bandejões! Hahaha. Para recarregar você tem 2 opções.

Ou você faz um boleto no app do Cardápio USP...
(os créditos ficam disponíveis de 1 até 3 dias depois de pagar o boleto)

...ou você pode pagar presencialmente em alguns locais.
(e os créditos ficam disponíveis na hora)

FSP
FM
ENF

Segunda, das 11:00 às 13:00 e das 17:30 às 19:00

Segunda e Quarta, das 11:00 às 12:30

Quinta, das 11:00 às 14:00
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Se você for vegetariane/vegane, nos bandejões existem os “PVT” (Proteína Vegetal

Texturizada), que são pratos veganos. A qualidade não varia muito entre os

bandejões, mas muitos gostam! Além disso, se essa for sua situação, é recomendado

que você vá ao AZE, que tem um buffet inteiro de saladas e vegetais disponível.
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L U G A R E S  D A  F A C U L D A D E



Aqui vão algumas informações dos nossos principais locais de aula.
(quando vocês tiverem aulas presenciais precisarão ir a esses lugares)
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Também possui duas entradas por trás,
a entrada do SVO que fica na Av. Dr.
Enéas Carvalho de Aguiar, 250 e a
entrada do Instituto de Medicina
Tropical, que fica na mesma rua no
número 470 (mais próxima da saída do
metrô clínicas pela Dr. Enéas).

A Faculdade de Medicina possui
três entradas para pedestres. A
entrada principal fica na Av. Dr.
Arnaldo de Carvalho, 455, ao lado
da saída do metrô clínicas (linha
verde).

FM.
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O ICB III fica ao lado do HU,
localizado na Av. Prof. Lineu
Prestes, 2415.

O ICB I e II ficam localizados na Av. Prof.
Lineu Prestes, 1374, ficam um ao lado do
outro, o II fica à direita e o I à esquerda.

ICB.

O ICB IV fica próximo ao I e II,
localizado na Av. Prof. Lineu
Prestes, 1730, possui uma estrutura
hexagonal bem característica e
fácil de identificar.
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O IQ fica depois da parada da geografia,
localizado na Av. Prof. Lineu Prestes, 748.

IQ.
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V I V Ê N C I A  E M  P I N H E I R O S



Por mais que os arredores da faculdade sejam minimamente
movimentados pelo grande fluxo de pessoas do HC e da FM, alguns
pontos são mais perigosos e há mais casos de assaltos e furtos. Um dos
pontos principais de preocupação é na Av. Dr. Arnaldo, principalmente
do lado contrário da faculdade. Houve muitos casos de alunos que
estavam esperando o ônibus, ou até mesmo caminhando até o bandejão
da Faculdade de Saúde Pública (FSP) e foram assaltados. Outro ponto
importante é a porção final da rua Teodoro Sampaio, na altura da FSP,
que fica meio deserta à noite. De modo geral, principalmente à noite,
tente SEMPRE que possível não andar sozinho(a).

Segurança
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É muito comum procurar um lugar perto da faculdade para morar. De
fato, o tempo de deslocamento e a fuga do trânsito são uma vantagem.
Mas, nem tudo são flores, principalmente no quesito preço. Devemos
lembrar que a FM se encontra numa região relativamente nobre de SP.
Além disso, muitos profissionais da saúde procuram apartamentos nos
arredores do HC para usufruir das qualidades de morar perto do
trabalho. Dessa forma, os aluguéis e os preços dos apartamentos
costumam ser um pouco caros se comparados a outras localidades. Por
isso, uma solução muito comum é dividir apartamento. Dividir
apartamento é ótimo Há diversos grupos de facebook (como destinados
à procura de moradia nas redondezas da faculdade. É possível encontrar
inúmeras opções de apartamentos nos diversos preços. Outra opção é
tentar uma vaga na casa do estudante. Se informe dos requisitos e se há
vagas disponíveis.

Moradia
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Mercado Luzitas (R. Oscar Freire, 1853)
Carrefour Express (R. Teodoro Sampaio, 498)
Supermercado Dia (R. Teodoro Sampaio, 599)

Nos arredores da FM é possível encontrar
inúmeros mercados e lojinhas. No quesito
mercado, destacamos três:

 
O supermercado Luzitas geralmente tem maior
diversidade de produtos, mas costuma ser o mais
caro dos três. O Carrefour Express apresenta um
preço médio, mas com poucas opções de
produtos. O supermercado Dia, na maioria das
vezes, é o mais barato deles e apresenta uma
diversidade de produtos satisfatória.

No quesito lojas, há uma diversidade muito
grande nos arredores da FM, destaco as lojinhas
da rua Teodoro Sampaio, onde é possível
encontrar papelarias, lojas de roupa, muitas lojas
de itens musicais, etc.

Mercados e Lojas
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Já diria o compositor Abel Silva: “o bar é o descanso do lar”. Nos arredores
da FM existem inúmeros bares e restaurantes. No quesito bares, alguns
são MUITO relevantes. 

O primeiro deles é o TIMES. Não, o nome não é times, mas Lanchonete
Valente. A história desse nome deriva, na verdade, de, nada mais, nada
menos, que sua semelhança - um tanto quanto poética - , à uma das
mais icônicas esquinas da Times Square, em Nova Iorque. É um dos
bares favoritos dos alunos da faculdade, principalmente pela
proximidade. Está localizado na Rua Arruda Alvim, 12 (esquina com a rua
Teodoro Sampaio). Outro bar legal é o VIVOS, que está localizado na Av.
Dr. Arnaldo, 1215. Um diferencial é que esse espaço é um bar com
Karaokê. Há outros espaços legais na rua Teodoro Sampaio, como o bar e
restaurante Califórnia. Outros bares, não tão visitados pelo pessoal da
faculdade, mas bem frequentados pelos universitários em São Paulo é o
bar Bella Jaú, que fica na Alameda Jaú, 2027, o bar Chave de Ouro, que
fica na R. Dr. Melo Alves, 26 e o Sucesso's Bar na R. Amaral Gurgel, 144.

No quesito restaurantes, as opções são bem variadas. Acima de tudo, as
regiões de Pinheiros, Vila Madalena e Jardins são regiões muito ricas em
restaurantes e lanchonetes legais, desde os mais baratos até os
restaurantes de Chefs renomados. Alguns restaurantes são mais
famosos, como o Degas, famoso na faculdade pelo bife à parmegiana.
Temos também o Bar do Jeová que oferece pratos muito bons. Se quiser
uma experiência gastronômica sem ir longe, temos próximo ao Degas
também o Cão Veio, PUB gastronômico do chef Fogaça do Masterchef.
São Paulo apresenta uma diversidade muito grande de restaurantes,
tem tudo que você possa imaginar.

Bares e Restaurantes 
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Drogasil - R. Oscar Freire, 1689 
Drogasil - R. Teodoro Sampaio, 612
Drogaria Raia - R. Teodoro Sampaio, 548

5àsec Oscar Freire - R. Oscar Freire, 1790
Smart Lavanderia - R. Capote Valente, 672

Construcenter - R. Cardeal Arcoverde, 810
MB Materiais para construção - R. Artur de Azevedo, 991
Jemari Comércio - R. Artur de Azevedo, 716

JR Chaveiros 24 Horas - Rua Teodoro Sampaio, 870

A região de Pinheiros dispõe de inúmeros serviços, porém vamos
destacar os principais.

Há muitas farmácias na região, tanto na rua Oscar Freire, como na rua
Teodoro Sampaio e outras.

Exemplos de Farmácias:

Exemplos de Lavanderias:

Exemplos de Lojas materiais de construção:

Exemplo de Chaveiros:

(tem outros serviços como eletricista e pedreiro também) 

Muitos serviços estão disponíveis na região. Uma dica é usar o Google
Maps para se orientar e pesquisar estabelecimentos.

Serviços
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Tenha dois lixos em sua casa, um para separar o lixo orgânico; outro,
para o reciclável.
Materiais orgânicos (cascas de frutas e legumes, folhas e restos de
comida) e não recicláveis (papel higiênico utilizado, materiais de
higiene pessoal, plásticos e papéis engordurados, bitucas de cigarro,
chiclete, etc.) devem ser separados do lixo reciclável.
Para o lixo reciclável, as embalagens devem estar secas e limpas de
produtos orgânicos. É sério gente, precisa lavar e secar todo produto
reciclável que esteja sujo com material orgânico, se uma coisinha
estiver suja com algo orgânico, já invalida todo o saco e seu trabalho
vai para o “lixo”.
Os papéis devem estar de preferência dobrados e não amassados.
Vidros e materiais pontiagudos devem ser embalados e identificados
para evitar machucar quem manuseia o lixo.
O lixo eletrônico (pilhas, baterias, celulares e demais eletrônicos) e as
lâmpadas devem ser encaminhados para pontos específicos de
coleta. Alguns prédios e locais como supermercados e algumas lojas
possuem esse tipo de coleta. Outra opção é contatar o fabricante
para que ele te indique locais para o descarte.
Seringas e outros materiais hospitalares devem ser descartados em
um posto de saúde. Também podem ser descartados no HC ou na
própria faculdade em caixinhas amarelas.

Em alguns bairros de São Paulo, tal qual Pinheiros (o bairro da FM), há
um sistema de coleta seletiva a partir do qual pode-se separar o lixo em
reciclável e orgânico. Por isso, pensamos que seria de grande valia pôr,
aqui, algumas dicas sobre como fazer isso corretamente, visto que, em
muitas localidades, o sistema de Coleta Seletiva não é bem
implementado.

Reciclagem
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I N T R O D U Ç Ã O  À  G R A D U A Ç Ã O



O currículo atual da FMUSP é novo, reformulado em 2015. A ideia dessa
remodelagem foi aproximar, desde o primeiro ano, as matérias básicas
e a prática clínica. Não que essa integração seja perfeita haha. As
matérias foram divididas em blocos, chamados Unidades Curriculares
(UC), pelo fato de que, na FM, todas as disciplinas visam à integração
(ou, pelo menos, tentam, hehe). Nesse sentido, não podemos dizer que
existe, por exemplo, uma matéria de anatomia, mas várias distribuídas
com histologia, patologia e clínica nas várias UCs ao longo do Curso.

Outra coisa importante de se mencionar é que, devido ao momento
atual Pandêmico, as disciplinas do 1° Semestre (listadas abaixo) serão na
modalidade EaD. Calma, vocês devem estar relativamente
acostumados com isso. Porém, cada matéria tem sua particularidade
no ambiente virtual… 
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UC0 - Introdução à Medicina e à Saúde

Essa é a disciplina mais tranquila do semestre. Ela não reprova (embora, teoricamente,
exista uma prova de recuperação) e, ao contrário das demais disciplinas, na UC0, não
existe um conteúdo ou grade esperados. Assim, seu foco é fazer a transição e a
introdução des alunes ao ambiente universitário.

Na UC0, serão abordados temas como: gerenciamento de tempo, saúde mental,
organização, saúde coletiva, manejo da biblioteca (e suas plataformas). Para a 108, a
disciplina foi dividida em 3 Módulos, sendo, o segundo, um módulo prático
(interrompido em consequência da pandemia). Este módulo foi reposto em 2021,
contando com os princípios do Basic Life Support (BLS), imprescindíveis à formação
do profissional médico. Presencialmente, a disciplina ocorria na própria FM.
Virtualmente, por outro lado, uma exigência peculiar foi a demanda por câmeras
abertas e participação ativa da Turma. Além disso, ao contrário da grande maioria das
disciplinas do formato EaD, era exigida presença (o que, no princípio, pode ser muito
positivo pois incentiva a integração da turma) - lembremos que, na USP, a presença
mínima é de 70% e não existe recuperação, se esta ocorrer em função de presença.
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Esta Unidade Curricular é composta por matérias básicas da Medicina: Bioquímica,
Biologia Celular e Fisiologia de Membranas. Destas, Bioquímica é a que tem maior
peso no cômputo da nota final. Esta Unidade Curricular costuma causar muitos
problemas ao longo dos anos, principalmente pela dificuldade e ineditismo (é um
tanto quanto impactante estar acostumado às matérias do Ensino Médio e,
repentinamente, cair de paraquedas nas disciplinas de Ensino Superior). Por isso, não
hesite em pedir conselhos aos seus veteranos (e aos seus Padrinhos/Madrinhas
perfeitos/perfeitas)! Eles podem e vão dar dicas valiosas… 

Outra coisa importante a ser lembrada (e compreendida!) é que você não precisa
saber tudo. É muito comum, neste início de Faculdade, tentarmos estudar cada
matéria como estudávamos na escola ou no cursinho. Frequentemente, isto será
impossível. Há tantas oportunidades e tantas maravilhas para aproveitar na FMUSP…
das inúmeras Extensões, às mais sinceras amizades, passando pela infinidade de
Ligas… Aproveite o seu ano de Caloure. Não se cobre demais. O aprendizado na
faculdade vai sendo construído aos poucos, com o passar dos anos. Ninguém é menos
médico porque não decorou os componentes do Citoesqueleto ou as enzimas da
Glicólise! (Na verdade, essas matérias nem se apresentam depois). Por isso, se cuide!

No modo presencial, as aulas eram no Instituto de Química (IQ), Instituto de Ciências
Biomédicas (ICB) e na própria FM. No online, todavia, os professores postam aulas
gravadas ou ministram aulas síncronas, em sessões de Google Meet (depende do
professor). Vale ressaltar, entretanto, que os conteúdos apresentados em gravações
eram sempre seguidos por sessões de dúvidas via Meet.

Quanto à bibliografia recomendada, podemos (e devemos) citar a Marzzoco (esse livro
salva vidas indeed), Boron, Lehninger (Marzocco, tudinho; Lehninger, nadinha; hehe),
Stryer, Alberts e A Célula. Muitos outros, porém, podem ser consultados. (alguém disse
“Grande Resumo”?)

UC1 - Fundamentos das Ciências Médicas
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UC2 - Fundamentos Morfofuncionais da Medicina

Esta UC dá continuidade às matérias básicas, acrescentando, ao rol, Biologia
Molecular, Anatomia e Histologia (calmem, pessoal: aqui, essas matérias são apenas
introdutórias, sem grandes detalhes). Ela costuma ser “mais tranquila” em relação à
UC1, sendo, aliás, considerada uma das “mais fáceis” do primeiro ano. Novamente, os
conselhos dos seus veteranos podem (e vão) ajudar muito. A UC2 tem uma
coordenadora extremamente dedicada e atenciosa. Por isso, aproveitem bastante
essa disposição. Para a Turma 108, que vivenciou o modo EaD da disciplina, a UC
contou presença mediante a resolução de exercícios. Nesse formato à distância, o
padrão preferencial das aulas eram gravações (postadas no Google Classroom)
seguidas de sessões de dúvidas síncronas via Google Meet.

No modo presencial, por outro lado, as aulas eram majoritariamente no ICB I
(algumas, foram no IQ e ICB III). 

Quanto à bibliografia, recomendamos: Marzocco (sim, este livro salva o primeiro ano,
hehe), Boron, Junqueira, Alberts e Lehninger.
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UC3 - Princípio do Desenvolvimento das Doenças 

Sem dúvidas, esta é a disciplina mais exigente do primeiro ano (e uma das que mais
demandam esforço dentre todos os anos do Curso de Medicina). A sua exigência
reside não na complexidade dos assuntos (na verdade, se analisarmos friamente, os
assuntos são explorados numa dimensão mais superficial), mas na quantidade de
informações que devem ser assimiladas a cada período. Isto porque, ao contrário das
demais UCs, que ostentam apenas 2 ou 3 frentes (Bioquímica, Biologia Celular e
Fisiologia de Membranas por exemplo), a UC3 tem 6 frentes, todas doutamente
orquestradas e integradas: Bioquímica, Biologia Molecular, Microbiologia, Imunologia,
Patologia e Radiologia. Como vocês verão mais adiante, a UC3 tem um quê de UC21, o
que, aliás, torna o entendimento dos Casos Clínicos daquela Unidade muito mais claro
e dedutível. Além disso, como vocês puderam perceber pelas matérias que compõem
a disciplina, na UC3, a integração básico-clínica torna-se muito clara, sendo, por isto,
ao contrário de UC1 e UC2, uma disciplina muito mais fundamental para o
prosseguimento do Curso de Medicina (por favor, calourinhos, não estou dizendo que
vocês devem lembrar de todos os detalhes que serão apresentados, mas, apenas, ter
uma ideia geral). 

Na UC3, vocês terão aulas com muitos professores, cada qual com sua didática (muita
vezes, duvidosa, hehe) e método de apresentação, o que dificulta a centralização da
Unidade em 1 figura. Se existente, esta figura corresponde à do coordenador da
disciplina, professor Burns (acreditem ou não, ele mesmo gosta de ser chamado
assim, kkk), que inovou na criação e reformulação da disciplina a partir de métodos
importados da Harvard Medical School (sim, isto é verdade). Por isso, apesar de toda a
complexidade da disciplina, é inegável o fato de que ela é um tanto quanto genial,
dando muitas margens para que, todes, consigam aprender. Neste sentido, enquanto
o conteúdo é denso e abastado, as oportunidades para conseguir nota adicional são
inúmeras (na prova final, por exemplo, há 5 pontos adicionais em jogo; o valor total da
prova é de 12 pontos). Por isso, não deixem de aproveitar umas das poucas disciplinas
da graduação em que a organização, as oportunidades e a integração realmente se
destacam.
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Um dos pontos de maior temor da UC3 diz respeito às suas provas. Classicamente, a
disciplina oferece 4 avaliações ao longo da Unidade; sendo que, em todas, há
perguntas integradas dos 6 blocos que a compõem. Todas as perguntas são
discursivas e, acreditem ou não, são em número de mais de 30 para serem resolvidas
em 4h (desse jeito, a UC3 faz a prova da Paulista parecer fácil, kkk). Imagens e
perguntas nada diretas estão muito presentes em todas as avaliações da UC3 que,
sempre, são inéditas. Há, além disso, as chamadas questões Grand Round, que,
literalmente, englobam conteúdo dos 6 blocos da disciplina (claro, sempre há
tendência para uma ou outra matéria) e que valem ponto para cada uma das
frentes, sendo, por isto, questões extremamente valiosas (nunca deixem passar um
Grand Round… eu fiz isto, quando estava no primeiro ano). Mas, por favor, não se
desesperem, pessoal! Como já dissemos, a partir da Prova 2 (P2), existem várias
questões (inclusive Grand Rounds) que valem nota adicional. Fazê-las, neste sentido,
corresponde a uma GRANDE chance de recuperação de nota e mesmo de elevação
da nota para além do valor máximo de uma prova (uma vez que você pega o jeito
com a disciplina, não são incomuns, por exemplo, notas 12 ou 13 em provas que
valem 11). Finalmente, mas não menos importante, vale ressaltar que as provas não
são as únicas atividades pontuadas da disciplina, que também conta com exercícios
extras (de Imunologia, principalmente) e mesmo um Congresso ao final do ano que
responde, isoladamente, por 10% da nota final. 

Presencialmente, a UC3 era multi-departamental, sendo conduzida tanto na FMUSP
(aulas de Patologia, Imunologia, Radiologia e Biologia Molecular) quanto na CU, no
ICB (Microbiologia) e no IQ (Bioquímica e Biologia Molecular). Virtualmente, todavia,
a regra eram aulas gravadas e postadas no Google Classroom, geralmente seguidas
por sessões síncronas de dúvidas via Google Meet. Novamente, ressaltamos, aqui, a
organização do professor Burns, que mantém um Drive específico e devidamente
segmentado para a Unidade. 

Quanto à bibliografia para a Unidade, a mais recomendada é, disparado, o Robbins,
das Bases Patológicas das Doenças. De tão completo que é, esse livro é
praticamente suficiente para a resolução de quaisquer problemas relacionados a
UC3 (e a outras várias Unidades Curriculares ao longo da graduação). Nele, há partes
bem definidas de Patologia, Imunologia e Microbiologia, que sempre se integram ao
final do capítulo (correspondendo, portanto, à exigência da disciplina). Às vezes,
também, encontramos alguma menção à Bioquímica e à Biologia Molecular (ainda
que estas menções não sejam onipresentes, como as primeiras citadas).
Adicionalmente, poderíamos recomendar, ainda, a Marzocco (comprovando, mais
uma vez, que este livro é, de fato, salvador para o primeiro ano) e o Radiologia Básica,
de Carlos Fernando de Mello Júnior (é mais do que o suficiente para a introdução à
radiologia que está presente na UC3). 
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Preterida por muitos e adorada por alguns, esta pode ser considerada a disciplina
mais controversa do primeiro ano. Teoricamente, nela, aprenderíamos os princípios do
SUS, os quais são, resumidamente, Universalidade, Integralidade e Equidade; e os
princípios da Humanização. O que ocorre, todavia, é que muito se argumenta sobre o
fato de a Unidade ter uma carga horária exagerada (os princípios acima são muito
bem explicados em, no máximo, 3 encontros). Por isto, muitos dos encontros acabam
perdendo-se de assuntos, dando voltas nos mesmos princípios. Ademais, no modo
presencial, em pelo menos 8 encontros, éramos direcionados às Unidades Básicas de
Saúde (UBS). Numa primeira leitura, isto pode parecer convidativo e excitante
(descartando-se o fato de essas Unidades estarem muito longe da FMUSP, o que
representa uma significativa distância adicional para alunos que já moram longe da
Faculdade). Entretanto, nas Unidades, em apenas 2 ou 3 encontros fazemos algo
minimamente prático: visitas às casas de pacientes em companhia de um agente
comunitário da saúde. Nos demais, temos uma aula teórica normal que, venhamos e
convenhamos, poderia, muito bem, ser dada na FMUSP. Outro ponto central diz
respeito à qualidade da aula, que é, claramente, professor-dependente. Neste sentido,
você ter um curso minimamente proveitoso acaba derivando de sua sorte em ser
alocado em algum grupo cujo professor seja bom. 

Ao contrário das demais, esta disciplina não realiza provas teóricas, mas se utiliza de
métodos avaliativos alternativos. Até 2019, aplicavam-se Narrativas em que se devia
explorar o conteúdo aprendido. Em 2020, por outro lado, as Narrativas deram lugar a
Portfólios, que, igualmente, visavam avaliar a aplicação dos conceitos compreendidos.
Igualmente, aqui, a pontuação é professor-dependente: há professores que se
orgulham em dizer que dão notas baixas (pois é, acreditem se quiserem…). Por isso,
não se preocupem muito com a nota que vocês vejam no papel. Raramente, elas são
claras e obedecem a critérios objetivos, infelizmente. 

Outra particularidade desta disciplina que dialoga com a UC0 é a exigência, pela
maioria dos professores, das câmeras abertas durante as sessões síncronas de Google
Meet no modo virtual. Esta é uma medida de aferição da presença - e de participação
des alunes nas aulas -, o que, como já ressaltamos, constitui uma regra da Pró-reitoria
de Graduação da USP: a presença deve, sempre, ser superior a 70%.  

UC4 - Processo Saúde Doença Cuidado I 
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Famosa por dar arrepios e calafrios antes da prova única, esta UC é uma das melhor
administradas do primeiro ano. Nela, vocês terão o primeiro contato com a Anatomia
e a Fisiologia do Sistema Nervoso, compreendendo conceitos que envolvem desde a
apreensão dos 12 Pares de Nervos Cranianos ao esquema de Arco Reflexo Mono ou
Polissináptico. Mas, não se preocupem! No terceiro ano, os conceitos mais
importantes para a semiologia e para a clínica serão revistos - agora, com maior
enfoque no Diagnóstico Topográfico, que perfaz 70% dos diagnósticos em Neurologia. 

Esta disciplina é, também, muito querida por ter, como um de seus coordenadores, o
professor Jacomo, que abasta suas explicações de exemplos e esquemas didáticos,
valendo-se, para tanto, de lousa (algo muito raro de se ver na FM, infelizmente). Este
professor retornará nos anos subsequentes da graduação: Anatomia Topográfica (2º
Ano); Semiologia do Sistema Locomotor (3º Ano) e Internato (5º e 6º anos). Por isso,
acostumem-se com ele! Suas provas são muito justas e, ao contrário das demais
anatomias, este professor se vale de imagens de Atlas de Anatomia ao invés da
famigerada gincana de identificação de estruturas no esquema de rodízio entre as
mesas do laboratório. As questões de Neurofisiologia, por outro lado, ainda que
relativamente tranquilas, são discursivas. 

Presencialmente, o curso foi inteiramente ministrado nos anfiteatros e nos
laboratórios de Anatomia da FMUSP, que são MUITO melhores que os laboratórios do
ICB III. Virtualmente, o modelo adotado foi o assíncrono, com a postagem de
gravações (em 1080p!) no Google Classroom. 

Quanto à bibliografia recomendada, o mais indicado é um Atlas de Anatomia
(sugerimos o Sobotta ou o Netter) e o livro de Neuroanatomia Funcional, do prof.
Ângelo Machado.

UC7 - Sistema Nervoso I 

72



Assim como Sistema Nervoso I, esta UC já começa tratando do assunto de Órgãos e
Sistemas, que será abordado em maiores detalhes e segmentações no Segundo Ano.
A Disciplina divide-se em 3 blocos: Anatomia, Fisiologia e Histologia, sendo, os valores,
maiores nas duas primeiras. Em Anatomia, o esquema adotado diferiu um pouco do
empregado em outras frentes: a professora fazia as explicações teóricas no próprio
laboratório, com os alunos sentados nas bancadas (torça para não estar muito quente
nessas tardes…). Isto, aliás, sempre foi motivo de crítica de boa parte das Turmas. 

Presencialmente, as aulas ocorriam no ICB III (Anatomia) e ICB I (Fisiologia e
Histologia). As provas, porém, ocorriam sempre no ICB III: a parte teórica (Fisiologia e
Histologia), em anfiteatro; a parte prática (gincana de Anatomia), nas bancadas do
laboratório. Aqui, uma dica é: na prova do professor Fran, de Fisiologia, escrevam
MUITO (sim, despertem o Machado de Assis que há em vocês, hehe). Assim, a chance
de vocês garantirem uma nota boa aumenta consideravelmente. No modo online, por
outro lado, eram disponibilizados vídeos (bem curtos) na plataforma MedUsp Digital
acrescidos de encontros síncronos para as aulas. Um ponto positivo foi que, neste
formato, a professora responsável valeu-se de vídeos com as peças reais de
laboratório.  

A bibliografia recomendada para esta UC é: Atlas de Anatomia (Sobotta, Netter ou
Moore), Junqueira (para Histologia) e Margarida de Mello Aires (para Fisiologia; é o livro
queridíssimo do Fran, sendo, suas aulas, a reprodução das palavras deste livro).

UC8 - Sistema Digestório I 
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Ao contrário das demais, esta UC pode ser considerada um dos maiores diferenciais
do Novo Currículo, implementado em 2015. Isto porque, na UC21, ocorre a integração
entre os Ciclos Básico e Clínico de uma forma muito arguta, holística e evidente.
Invariavelmente, esta característica faz-nos sentir médicos, o que, aliás, desperta um
enorme prazer pelo Curso (não à toa, esta Unidade é a “mais querida” por grande
parte dos alunos do primeiro ano). Basicamente, a UC se divide em 6 Módulos, sendo 5
referentes a casos clínicos reais que abordam as 5 Grandes Insuficiências da Clínica
(Respiratória, Cardíaca, Renal, Hepática e Metabólica) e 1 referente à humanização na
prática médica. Para cada Módulo Clínico, há um relatório correspondente que deve
ser respondido em grupos pré-determinados no começo do ano (os grupos são fixos e
anuais). Pelo fato de este relatório ter de ser entregue antes da aula propriamente dita
(chamamos “Aula Magna”), há um certo componente de TBL nesta disciplina, o que,
aliás, pode ser gatilho para certos desesperos (ou seriam “calourices”, kkk) na medida
em que não sabemos sequer onde se localizam os órgãos. Mas, calmem! Ademais de
os professores não cobrarem raciocínios mais complexos e elaborados (eles nem
poderiam, oras!), a disciplina conta com Monitores que são veteranos e estão mais do
que dispostos a ajudá-los na compreensão e mesmo na resolução dos módulos
(infelizmente, isto também depende do engajamento do seu Monitor, que, assim
como o seu grupo, também é anual). Adicionalmente, em parceria com a Extensão
MEDnasNUVENS, uma novidade implementada em 2020 foi a disponibilização, pela
disciplina, de vídeos e resumos elaborados e doados pelos monitores. Estes materiais
são bem detalhados e muito didáticos. Certamente, vão ajudar muito! 

UC21 - Discussão Integrada de Casos
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O trabalho dos Monitores não se restringe, apenas, a sanar as dúvidas mais pontuais
de seus alunos, mas, também, a corrigir os relatórios dos casos, elaborar questões para
as provas e atribuir nota adicional aos alunos que mais se destacaram em seus grupos
(sempre, ao final do Curso). Via de regra, a correção dos relatórios deve ser seguida por
uma devolutiva de seus monitores (não esqueçam de cobrá-los quanto a isso!). Além
disso, uma vez finalizados os relatórios, seguem-se os Grupos de Discussão (GD) e a
Aula Magna. Nos GDs, algum professor (ou preceptor) repassará o Caso Clínico do
Módulo, explicando-o e sanando dúvidas que tenham, eventualmente, restado. Ao
final das reuniões dos GDs, os grupos são, aleatoriamente, convocados para
responder, verbalmente, a alguma das questões do relatório (apesar de estas
respostas valerem nota - e presença! -, o seu peso é irrisório na nota final; não se
preocupem). Por outro lado, na Aula Magna, que precede a realização da Prova do
Módulo (prestem atenção pois é uma última chance para a revisão dos conceitos), as
bases fisiopatológicas do Caso serão exploradas em maiores detalhes por 1 professor
especializado na área. No modo virtual, essas aulas - bem como as avaliações da
Disciplina - são postadas na plataforma MedUsp Digital (acostumem-se com essa
rede: ela será usada em várias outras disciplinas ao longo do Curso de Medicina). No
modo presencial, ao contrário, todo o curso é ministrado nos anfiteatros da FMUSP
(vocês vão ver que é um alívio não ter que ir à CU…). 

As provas da disciplina constituem-se de Casos Clínicos baseados nos Casos dos
Módulos correspondentes. A prova do Módulo 1, por exemplo, seguindo o explorado
nesse módulo, constitui-se de um caso de Pneumonia Bacteriana. Portanto, se você
estudar o relatório, não tem muito que se preocupar. Mesmo os seus Monitores
podem (e devem) ajudá-los, fazendo revisões e sessões de dúvidas antes das
avaliações (o formato online facilita muito esses encontros). 

Vale destacar que, no modo EaD, uma particularidade da disciplina é a utilização da
plataforma Webex ao invés do famigerado Google Meet. A coordenadora da UC alega
que isto se deve à maior segurança da plataforma supracitada; algo que,
inegavelmente, deve ser considerado quando pautamos os princípios da Ética Médica
e de preservação da imagem dos pacientes dos casos. A presença da Disciplina é
computada pela entrada nas salas virtuais do Webex. 

Igualmente ao que ocorre com a UC3, a bibliografia mais recomendada para esta
Unidade é o Robbins (de tão bom, este livro supre praticamente todas as
necessidades que a disciplina impõe). Adicionalmente, a Marzocco (é mais do que
suficiente para a compreensão dos princípios da bioquímica utilizados nos Casos
Clínicos) e o Sobotta (um Atlas de Anatomia é sempre válido para se ter uma primeira
noção das estruturas e órgãos de cada Módulo) podem ser de grande valia num
estudo mais aprofundado e detalhado.
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Aqui na USP, adota-se o Sistema de Créditos. Na prática, isto quer dizer que, para cada
UC cursada, haverá, ao cabo da aprovação, um valor equivalente de créditos. Este valor
independe da nota alcançada pelo estudante e varia a depender da carga horária da
UC. Por isto, disciplinas com maior carga horária rendem mais créditos (enquanto a
UC1 vale, por exemplo, 14 créditos; a UC7 vale 2). Ocorre que, ao fim do Curso de
Medicina, e alune deve atingir um número mínimo de créditos para colar grau e
graduar-se. Este número equivale à soma de todos os créditos obtidos das disciplinas
obrigatórias acrescido dos créditos derivados das Atividades Acadêmicas
Complementares (AACs), que detalharemos a seguir.

Visão Geral do Sistema de Créditos da FMUSP 

Aprovadas pela 327ª Comissão de Graduação (CG), celebrada em 21/09/2020, as AACs
passaram a ser exigência para todas as turmas a partir da 109ª. Atividades em
Extensões (detalhadas abaixo), participação em Ligas e Monitorias, Iniciações
Científicas, participação em Disciplinas Optativas e mesmo Atividades Esportivas
podem entrar no cômputo das AACs, que devem, necessariamente, corresponder ao
mínimo de 5% da carga horária total do Curso de Medicina, podendo, é claro, esta
carga ser distribuída ao longo dos 6 anos da graduação. Mas, não se preocupem,
calourinhes! Praticamente, todes es alunes FMUSPianes acabam cumprindo bem
mais do que 5% em AACs (dizem que temos a síndrome do “poliespeto” e do “agarra
certificado”, hehe).

E, mesmo que esse não seja o seu caso, basta 1 período (manhã ou tarde) por semana
durante 3 anos para que a porcentagem mínima de AACs seja cumprida. Na prática,
isto equivale, por exemplo, a participar de uma Liga ou a cumprir alguma Optativa por
esse período de tempo.

Atividades Acadêmicas Complementares (AACs) 
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E X T E N S Õ E S  D A  F A C U L D A D E



Abaixo, vocês encontrarão uma breve descrição de cada uma das “cens-
mil” Extensões que fazem parte da nossa queridíssima FMUSP.
Basicamente, “extensão” é o nome que nós damos para os vários grupos
promotores de atividades extra-curriculares que existem em nossa
Faculdade. Aqui, não faltam oportunidades: você sempre vai poder
encontrar um lugar acolhedor e receptivo para chamar só de seu (todos
temos os nossos queridinhos). Isto, todavia, não deve significar, em
hipótese alguma, que vocês não podem conhecer todas os múltiplos
grupos que compõem nossa Casa. O primeiro ano é para ser curtido. Por
isso, conheçam tudo o que quiserem. Integrem-se. E, finalmente,
apropriem-se. Este espaço TODO é de vocês! 
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A Associação Atlética Oswaldo Cruz (AAAOC) é uma das extensões
extracurriculares de maior tradição da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (FMUSP). O órgão desportivo, representante dos
alunos da faculdade e dos médicos residentes do Complexo Hospital das
Clínicas (HC), foi fundado em 1928, antes mesmo da construção do HC, e,
desde então, são 93 anos de glórias para a nossa querida atlética.

AAAOC
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA OSWALDO CRUZ

Além de ser uma praça esportiva histórica, a AAAOC conta com uma infraestrutura
completa: quadras poliesportivas, piscina semiolímpica, quadra de tênis, campo de
futebol, pista de atletismo e muito mais. 

A atlética é composta por 25 modalidades, as quais se dedicam com grande afinco ao
desempenho esportivo, o que faz de nossa caveira a maior campeã de todas as
competições que participa: Calomed, Interusp e Intermed.

Turma 109, agora isso tudo também é de vocês!

A AAAOC é sinônimo de oportunidades e
muito tem a nos ensinar diariamente. A
caveira transforma pessoas que se
aventuraram em um esporte que nunca
haviam praticado em atletas referências da
modalidade; proporciona os momentos que
formam as grandes amizades durante a
faculdade; e propicia um ambiente que
promove crescimento pessoal e profissional
a partir dos pilares que sustentam a atlética:
dedicação e disciplina.

Calouro, não deixe essas tantas oportunidades que a atlética lhe oferece escapar.
Venha conhecer a AAAOC e nela viver os melhores anos da sua vida! 

Diretoria 107.
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Querida Turma 109, sejam muito bem-vindes!!
 
Sabemos que nesse momento tão especial vocês devem estar super ansioses pra conhecer
tudo dessa faculdade incrível, então, vamos logo ao ponto de apresentar a vocês nosso querido
DC (a extensão que vai ganhar o coração de vocês)!
 
O Departamento Científico (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 (fiquem de olho durante o ano nos
cursos incríveis que estamos organizando!), além de gerar e garantir circulação de
conhecimento por meio de publicações científicas na nossa centenária Revista de Medicina (a
mais antiga em circulação!).
 
Nós do DC temos certeza que todes vocês querem muito começar a faculdade já entrando em
contato com pacientes, indo pro HC, usando seu esteto novo hehe. Bom, vocês vão perceber
que o currículo é um pouco limitante nessa parte, mas é aqui que entram as LIGAS!! Nossa
faculdade tem 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...Enfim, são experiências incríveis que agregam muito para nossa formação!
 
O DC também é responsável por organizar o MAIOR CONGRESSO MÉDICO UNIVERSITÁRIO
DA AMÉRICA LATINA (o COMU). Todo fim de ano a gente recebe na nossa faculdade mais de
mil alunes de todo o Brasil e países da América Latina para ter acesso aos nossos mais de 50
cursos e workshops (e coffees) sobre os mais diversos e atuais temas da Medicina
apresentados pelos professores mais renomados de cada área. Vai ser um imenso prazer pra
todos nós termos vocês com a gente na organização da 40ª edição do COMU esse ano.

DC
DEPARTAMENTO CIENTÍFICO

      
       

      
      

       
       

       
        
 

           
              

                
             

80

      
       

       
      

        
       

       
       
       

!"#" $"%&' (")*# (*+%*,*+- " .! 
"+/01230 456789 %"2'0' * ("+ 2''" (+*%2'0#"' 
#:2;" )0 0<:)0 )* ;")*' $"%&' =:* 
=:2'*+*# ;*+ *>(*+2&1%20' 21%+?$*2' %"# 0 
/*1;*@@ 9* =:2'*+*# %"1A*%*+ #02' '",+* " .!- 
B*20# ;0#,C# 1"''" 401:*B )"' !0B":+*' * 
$*1A0# 1"' $2'2;0+ 10 1"''0 '0B21A0 )" 
("+D"E 7")*' 'D" #:2;" ,*#F $21)*' (+0 
+*B0>0+ 1"' 1"''"' '"GH' * %"#*+ 0B/:1' )"%*'@

Temos também nosso querido Workshop para os Vestibulandos, onde apresentamos nossa tão 
amada faculdade para aqueles que também sonham muito em estudar aqui um dia. Esse ano 
(se o corona deixar), vamos voltar com o WS e vocês também poderão ajudar nesse tour pela

nossa faculdade que vai ganhar o coração de vocês rapidinho (se já não ganhou).



Muito bem-vindes, caloures!

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! Você logo vai notar
que faltam muitas habilidades no currículo da faculdade essenciais para um
profissional de saúde, como liderança, inovação... 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 MedicinaJr atua principalmente em projetos de consultoria pública ou
privada, desenvolvendo aplicativos, trabalhando com marketing digital e apoiando
outras empresas Jr. Contamos também com um grupo que desenvolve atividades na
área de finanças 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.

Gostou? Venha saber mais sobre a gente no MedJr Day, no dia 20 de abril!
Esperamos por você!

MedJr
EMPRESA JÚNIOR DE MEDICINA
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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. Este ano nos reuniremos toda terça-feira às 18:00 pelo
Google Meet e, quando possível e seguro, retornaremos nossas reuniões presenciais.
Lá realizamos um estudo bíblico a partir de uma "Fé que Pensa e Razão que Crê". Mais
do que isso, as reuniões também são espaços de comunhão e diálogo, o que permite
o estabelecimento de amizades dentro do grupo, ajudando-nos muito na caminhada
universitária.

As reuniões são abertas para todos os cursos e para alunos de todas as religiões. Você
será muito bem-vindo para participar conosco!

ABU
ALIANÇA BÍBLICA UNIVERSITÁRIA

Quadrilátero
Daniel Souza (63) 98158-8437

FoFiTO
Michele Braganti (15) 99146-8750

@abu_quadrilatero
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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: 

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 científica,
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? Confira nosso Instagram (@clevfmusp) para conhecer mais sobre o que
podemos fazer juntos! 

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.

CLEV
COORDENAÇÃO LOCAL DE ESTÁGIOS E VIVÊNCIAS
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Quer saber mais sobre o EMA? Você pode
seguir a gente no Instagram @emafmusp,
mandar um e-mail em ema@fm.usp.br ou
ficar de olho em nós na semana de
recepção, porque estamos muito felizes
em poder recebê-les de asas abertas.

 EMA.

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 profissionais 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. Afinal, foi para isso que você tanto lutou para estar aqui, né?

Queridíssime caloure,

Agora que você já realizou essa enorme conquista de estar na FMUSP, você precisa conhecer a próxima
etapa da sua vida como futuro profissional de saúde: ingressar na extensão que mais vai te ajudar a
ampliar suas habilidades, conhecimentos e sensibilidade, o EMA! A Extensão Médica Acadêmica (EMA),
com mais de 20 anos de história, 4 cursos da saúde e mais de 200 voluntários ativos, está ansiosa para te
conhecer e te acolher.

“A gente sabe que você ainda tem que ler o resto do manual e deve estar ansiose para conhecer de
tudo, então nem vamos comentar das mais várias atividades que desenvolvemos, como a promoção de
saúde através de cursos abertos, de canal no YouTube e perfil no Instagram, a formulação de pesquisas,
as reuniões de discussão com outros cursos da saúde, as sociais internas e muito mais!
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“Ah, mas eu ainda nem entrei na faculdade, como vou fazer tudo 
isso?” Fica tranquile! Você estará acompanhade de um time 
imenso que está sempre disposto a ajudar. Para te preparar para o 
desafio de atender logo cedo na graduação, o EMA promove 
aulinhas semanais ou quinzenais em grupos pequenos, que te 
farão aprender como fazer uma 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 multiprofissional!



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
profissional 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 ultrassonografia e mais de 3.800 atendimentos.

Em relação à Pesquisa, o projeto visa fomentar o lado científico 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.

EXPEDIÇÃO CIRÚRGICA

Yara Beatriz
Tesoureira

Guilherme Garcia
Educação Médica

Felipe Ribeiro
Materiais

Pedro Ferraz
Presidente

Luca Suzano
Relações Externas

Gustavo Boog
Materiais

Esperamos que todos os alunos da FMUSP
tenham a oportunidade de um dia
participar deste projeto único desta
Faculdade e de proporções tão grandes.
Para todos os interessados, a Diretoria
estará sempre aberta a explicar mais. 

Diretoria 2020/2021
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Contato com diferentes realidades; 
Conhecimento sobre diferentes tipos de vulnerabilidade existentes em nossa
sociedade; 
Fortalecimento da empatia; 
Melhora em habilidades de comunicação; 
Desenvolvimento de humildade; 
Impacto positivo na saúde mental e saúde física.

Querido calourx da turma 109, você já refletiu sobre os benefícios de fazer um trabalho
social voluntário?

E o que a FMUSP solidária tem a ver com isso?

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 dificuldade 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. 

FMUSP Solidária
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Queridx calourx da 109,
 
Você tem o sonho de fazer INTERCÂMBIOS médicos incríveis, durante a graduação, por
diversos países, mas não sabe ainda muito bem como? Você já pensou em participar mais
ativamente de projetos sociais dentro de áreas médicas, mas também não tem ideia de onde
começar a buscar isso aqui na faculdade? Você se interessa por uma medicina mais voltada
para humanização e auxílio a populações vulneráveis e quer muito poder desenvolver isso na
faculdade?  
 
Se em algum momento dessa sua (ainda breve) experiência dentro dessa faculdade incrível,
você já se pegou pensando em algumas dessas perguntas, convidamos todxs vocês a
conhecerem a IFMSA!!!!!
 

 

QUEM SOMOS?

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!
 

NOSSAS AÇÕES

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 Científicas, você consegue potinhos para concorrer ao processo
seletivo e poder FAZER INTERCÂMBIO POR 1 MÊS para o país que 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).
 
Se quiser saber mais sobre essa organização gigante, cheia de possibilidades e oportunidades
diversas para, literalmente, qualquer aluno da FMUSP, VEM CONHECER A GENTE pelo nosso
instagram: @ifmsabrazilfmusp.
 
Estamos de braços abertos para conhecer todxs!

IFMSA
International Federation of Medical Students' Associations

Nós da IFMSA-FMUSP queremos dar nossas
calorosas boas vindas iéficas para todxs! Sabemos
que vocês devem estar perdidxs em meio a tantas
informações e extensões dessa faculdade incrível,
mas nós vamos apresentar para vocês a extensão
que vai permitir que vocês alcancem o mundo
(literalmente)!
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Olá, querides caloures!

Você já ouviu falar da Jornada Universitária da Saúde?

A JUS é um projeto de extensão dos estudantes da USP, de perspectiva
interprofissional 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 fim, orientar e capacitar multiplicadores de
informações.

Por meio desse projeto, você terá a oportunidade de conhecer a perspectiva de
atuação de inúmeras profissões, desenvolver e realizar atividades, compartilhar
experiências e trabalhar transdisciplinarmente, em uma prática interprofissional
raramente proporcionada nas graduações. É isso que faz da JUS um projeto singular,
nos permitindo associar a teoria com a prática e criar vínculos com uma incrível
pluralidade de pessoas.

Vem com a gente construir essa jornada!

JUS
JORNADA UNIVERSITÁRIA DA SAÚDE

88



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 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 profissional 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
profissional da saúde e o paciente, incentivando o exercício da cidadania. O projeto
visa desenvolver ações culturais, científicas 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.

MadAlegria
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Olá, Calouresss!

O Med Dança é uma extensão voltada à
dança para alunes da FMUSP. Ele foi criada
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!

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 ficar à vontade e nos divertirmos
juntos :)

Estamos ansioses esperando vocês!!!

Med Dança
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Vocês irão 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 e, por
isso, contamos com a participação de vocês! Ficou animado para se juntar a nossa
equipe? Faremos uma reunião para explicar todo o funcionamento do MedEnsina
para vocês, então fiquem atentes! Nós, junto com es alunes do MedEnsina, estamos
muito empolgades para conhecer todes es caloures!
 
Venha compartilhar experiências com a gente, esperamos vocês!

MedEnsina
CURSO PRÉ-VESTIBULAR

Bem-vindes caloures de todos os cursos!

Vocês já conhecem a MELHOR extensão da
faculdade? 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.
 

Além dos diretores, contamos com o trabalho de mais de 200
voluntários para garantir o funcionamento do MedEnsina, e vocês,
caloures, também podem participar! Como eu, caloure, posso
participar?

Atualmente contamos com 270
alunes e oferecemos a eles aulas,
tutorias, material didático, apoio
pedagógico e psicológico de
forma totalmente gratuita! Nossa
equipe de diretores é
responsável por coordenar todas
essas atividades ao longo do ano,
vamos conhecê-la?
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Bem vinda, turma 109!!!!!!!

Queremos dar os parabéns a todos vocês!!! Sabemos o quão difícil pode ser essa jornada pré-
faculdade, mas respirem fundo e comemorem porque vocês conseguiram (huurruulll).

          
               

       

                
               
            

            
           

         
            

             
             

             
                 
 

MNN
MEDnasNUVENS 

Durante esse primeiro ano de vocês, nós entraremos em contato para melhor apresentar a
Extensão; ademais de convidá-los, é claro, para fazer parte do MNN de uma vez por todas,
hehe. Mas, caso tenham dúvidas (sobre a extensão ou sobre a faculdade), angústias ou mesmo
já queiram começar, é só mandar uma DM no nosso instagram (@mednasnuvens.fmusp).
Estamos mais do que dispostos a ajudar em qualquer assunto! 

O MEDnasNUVENS é um projeto de alunos para ajudar alunos. Então, sintam-se à vontade em
contatar a qualquer membro da diretoria caso precise de ajuda. Estamos ansiosos para que
vocês, 109ª, venham fazer parte desta maravilhosa Extensão!!

Somos uma Extensão nova. Então, vocês
participarão de boa parte da construção
desse projeto que é, sobretudo, uma
iniciativa de solidariedade entre nós, alunos.
A Faculdade de Medicina pode ser um
ambiente muito competitivo e, portanto,
esperamos que o MNN possa ser uma
alternativa a isso, contribuindo para que
TODOS consigamos aprender e ajudar.
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Estamos aqui para apresentar uma extensão maravilhosa chamada MEDnasNUVENS (ou só 
MNN, como a gente chama), que é uma iniciativa de ensino e aprendizagem em Medicina que 
se concretiza por meio de um projeto criativo-colaborativo.



Bem-vindes à Faculdade de Medicina da USP!
A Diretoria 108 da MedTech está muito feliz em receber vocês na Pinheiros!

A MedTech é uma extensão acadêmica criada na Faculdade de Medicina, mas aberta
a toda 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 ficam distantes da
nossa realidade até o momento da formatura. Acreditamos que é essencial, na
formação de qualquer profissional, 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.

Venha nos conhecer e acompanhe nossas atualizações no instagram:
@medtech.fmusp

MedTech

93



Caloures, a extensão Mimesis vem dar as boas vindas a todos vocês, além de convidá-
los a se juntarem ao nosso movimento pela Arte e pela Medicina!

Nosso nome, Mimesis, é um termo que abarca uma variedade de significados,
incluindo a imitação, a representação, o ato de expressão e a representação do Eu. Por
isso, queremos estimular a arte e a expressão em cada um de nós da FMUSP!

Sabemos que, muito além da estética, a arte cuida, nutre e transforma, seja você o
artista ou o espectador. Afinal, como já dizia o pai da medicina, Hipócrates, “a vida é
breve, mas a arte é longa”. 

Opa, acabou ainda não!!! Convidamos vocês para o "DESAFIO DES CALOURES": A
partir do dia 22/03, mande através do QR Code alguma arte feita por você que
represente o "SEU SENTIMENTO DE ENTRAR NA FACULDADE"! As artes serão
divulgadas em nosso Instagram @mimesis_fmusp, com seu nome ou de forma
anônima (você escolhe!). Realizaremos um sorteio entre as artes enviadas, valendo um
prêmio especial. Todas as formas de arte são válidas! Estamos muito animadas para
recebê-las!

MIMESIS
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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. Por isso, vocês
são mais do que bem-vindos!

Em dias normais, organizamos duas apresentações oficiais por ano: o REMUSP e o
PUB. Além disso, também ocorrem algumas apresentações especiais em congressos
e outras atividades extra-oficiais.

Mal podemos esperar para conhecer os grandes talentos da 109!

Conheça o nosso canal do YouTube
www.youtube.com/channel/UCRrQSK_5JURyDxFkY3-yzvQ

REMUSP
RECITAL DE ESTUDANTES DE MEDICINA DA USP
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Grupo de discussão 
Conteúdo gratuito de capacitação em finanças 
Podcast com médicos e especialistas em investimentos
Clube de Investimentos

Na FMUSP a gente também aprende a cuidar da saúde financeira!

Quando calouros, ainda estamos longe de ter que lidar com salários, plantões e
finanças - e justamente por isso é o momento ideal para começar a aprender...

Conheça o Pinheiros Investment Group (carinhosamente: PIG), o lugar da Faculdade
onde nos ajudamos a tomar conta das finanças e nos tornamos melhores investidores.
O PIG nasceu da vontade de podermos um dia trabalhar unicamente pelo amor à
profissão, podendo se dedicar a ela sem se preocupar com remuneração. Isso só é
possível através de educação financeira e investimentos.

Aqui você vai receber ajuda para aprender totalmente do zero como entender as
finanças, investir e debater sobre esse universo com os colegas de todos os anos da
faculdade! No PIG você tem acesso a:

Quer conhecer a gente e participar disso?

Segue a gente nas redes e vem falar com os nossos diretores, somos muito abertos e
queremos acolher você e trazer uma mudança positiva nos seu futuro como
profissional. Para que possamos trabalhar por amor, quando quisermos, e viver uma
vida com liberdade na Medicina!

Instagram: @pig.invest
Spotify: PIGcast
Grupo do WhatsApp: bit.ly/3eOdmh4

PIG
PINHEIRO'S INVESTMENT GROUP
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C O L E T I V O S



NÚCLEO AYÉ
COLETIVO NEGRO 
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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!

HISTÓRIA
O Núcleo Ayé foi fundado em agosto de 2017 com o objetivo de acolher os
estudantes cotistas pretos, pardos e indígenas que então ingressavam na
Faculdade de Medicina. O coletivo nasceu da iniciativa da fonoaudióloga
Gláucia Verena e da fisioterapeuta Merllin de Souza, que perceberam na
FMUSP a necessidade de um espaço destinado ao acolhimento e ao
fortalecimento de pessoas pretas.

Desde então, o Núcleo Ayé existe e resiste nesse espaço acadêmico, seguindo
os princípios de combate a todas as formas de racismo, de letramento político
do movimento negro, de promoção do direito à permanência estudantil, de
promoção da saúde mental dos estudantes negros, de promoção do acesso a
todos os níveis de conhecimento técnico-científico, de combate às fraudes nas
cotas raciais e de desenvolvimento de irmandade e de igualdade no coletivo.



COMO FUNCIONA
O coletivo promove reuniões semanais, que ocorrem todas as terças-feiras das
19h às 21h. Nossas reuniões se baseiam na criação de um espaço livre de
comunicação, no qual possamos conhecer nossa cultura e nossa inteligência e
no qual possamos compartilhar sentimentos e experiências próprios à nós.
Também às terças, promovemos, eventualmente, o “Cine Ayé”, momento de
descontração e debate acerca de produções cinematográficas voltadas ao
povo preto. Nesse sentido, e guiado por seus princípios, o Núcleo Ayé busca
proporcionar um ambiente de diálogo e de escuta seguros: livre de assédios e
de ameaças.

Além disso, ao longo do ano, o coletivo promove eventos que visam ressaltar as
potencialidades de seu povo. Até hoje, já realizamos eventos voltados para o
dia Internacional das Mulheres, para o dia da Mulher Preta e para o dia da
Consciência Negra. Nosso maior e principal evento é a Semana Preta, que
ocorre no segundo semestre do ano e na qual, durante uma semana,
abordamos diversos assuntos relacionados à cultura negra e indígena. 

COMO PARTICIPAR
O Núcleo Ayé é composto por pessoas pretas, pardas e indígenas que cursam a
graduação ou a pós-graduação nos cursos de Medicina, de Fonoaudiologia, de
Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. Para participar do Núcleo Ayé, basta
procurar algum membro do coletivo e ir em alguma de nossas reuniões
semanais! Cada novo membro será apresentado ao Código de Conduta do
núcleo, que preza pelo tratamento respeitoso e educado a todos os
integrantes do coletivo e pelo combate às fraudes e a todos os tipos de
assédio. Garantir a neutralidade e segurança do núcleo são as nossas principais
responsabilidades.
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 GENI
COLETIVO FEMINISTA 
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O QUE É O 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 filmes, 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.

COMO FUNCIONA UM COLETIVO?
Diferente de alguns outros grupos da faculdade, não somos uma extensão. Isso
significa que não temos professor responsável, hierarquia ou horários fixos.
Funcionamos como um ambiente autônomo em que todas participam! O
Coletivo é aberto para que vocês entrem nos grupos nas redes sociais,
apareçam nas reuniões, deem suas opiniões e sugestões, independente do
momento do ano, para que construam conosco esse espaço tão importante
dentro do universo da faculdade. 

POR QUE SURGIMOS?
O coletivo foi fundado em 2013, a partir de demandas internas na FMUSP,
concomitantemente à realização da CPI que investigou denúncias de trote e
estupros. Percebemos que não havia debates sobre machismo e opressões na
faculdade. Consequentemente, não existia um acolhimento institucionalizado
às vítimas. Desde então nos organizamos para debater feminismo e promover
ações que combatem a violência contra a mulher, principalmente dentro da
universidade. 

O DIA-A-DIA DO COLETIVO
Nossas reuniões acontecem QUINZENALMENTE. No início do ano sempre
fazemos uma votação para definir o dia e horário melhor a todas. MAS
RELAXEM! As reuniões não pesam como uma obrigação no meio da rotina
louca da graduação. As nossas reuniões quinzenais, além de manter o Coletivo
ativo e presente, são uma maneira de compartilharmos nossas angústias e
tentarmos transformar aquilo que nos incomoda e que parece não ter solução.

103



É importante falarmos que o Coletivo se reconstroi continuamente e
esperamos que em 2020 vocês façam parte das discussões e
encaminhamentos de novas pautas, principalmente porque o coletivo precisa
de novas integrantes para continuar ocupando espaços dentro da faculdade.
Estamos nos fortalecendo a cada dia e estamos abertas a qualquer interação,
seja para saber mais sobre o coletivo, seja para conhecer mais sobre o
feminismo, seja para a busca de apoio frente situações de opressão ou mesmo
para uma conversa e desabafo. 

Desde o ano passado o Geni tem uma salinha no porão! Porém precisamos de
ajuda para organizar e preparar a salinha para que seja um espaço de
convivência e de acolhimento. Pretendemos fazer uma biblioteca feminista,
então se tiverem doações de livros com essa temática estamos aceitando! 

Pra terminar, só lembramos que estamos aqui para acolher, para dar suporte,
para levantar e para lutar pelos nossos direitos, seja no meio universitário ou
fora dele. Nossa voz nunca será calada e precisamos nos organizar para ver a
mudança acontecer dentro e fora dos muros da Faculdade de Medicina. 

“Que nada nos defina. Que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa
própria substância”

O Coletivo Feminista Geni deseja a todes uma ótima semana de recepção e
nos colocamos à disposição para conversar com qualquer caloure sobre o
nosso Coletivo, feminismo ou outros assuntos da vida. E às calouras, lançamos
um convite para que participem de nossas reuniões e atividades :)
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NAVIS
Núcleo de Assistência às Vítimas de Violência Sexual/HCFMUSP

R. Dr. Enéas de Aguiar, 255
(11) 2661 6397 

 
Casa Sofia

0800 7703 053
 

Central de Atendimento à Mulher
180

 
Disque Pronto Socorro - Ambulância

192
 

Disque Saúde e Farmácias de Plantão
150

 
Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde
Rua Bartolomeu Zunega, 44, Pinheiros

(11) 3812-8681

ALGUNS CONTATOS ÚTEIS

Face

Instagram

coletivofeministagenidafmusp
@coletivo.geni
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NEGSS
COLETIVO LGBTIA+
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Que todes sejam bem vindes!

O NEGSS (Núcleo de Estudos em Gênero, Saúde e Sexualidade) gostaria de
desejar muito amor, saúde, aprendizado e felicidade a todes es caloures da
Medicina e da FoFiTO.

Quem somos nós? 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+.

Sobre as nossas atividades, no ano de 2021 decidimos fazer reuniões mensais,
na última semana do mês, com temas variados e sempre abertos a sugestões!
Essas reuniões podem ser abertas a todes ou apenas para quem faz parte do
coletivo. No mês de fevereiro, por exemplo, fizemos o CINEGSS, evento aberto
a todes da FMUSP, em que assistimos a um filme com a temática LGBTIA+ e
depois discutimos sobre ele. Durante o ano, pretendemos fazer vários
CINEGSS, mas também faremos reuniões de formação sobre algum tema que
quisermos aprofundar como Núcleo de Estudos em Gênero, Saúde e
Sexualidade. Por fim há a Semana da Diversidade, que ocorre no meio do ano,
sendo uma semana de vários eventos que os coletivos são convidados a
organizar. Convidamos todes a participar!
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Mas LGBTQuem?

Para quem não sabe, essa é a sigla formada pelas iniciais de...

Mulheres que sentem atração por mulheres 

Homens que sentem atração por homens

Sentem atração por mais de um gênero

Sentem atração por todos os gêneros

Não se identifica com o gênero designado ao nascer

Se identifica com o gênero feminino, foi designada o gênero masculino ao nascer

Identidade de gênero feminina, típica da América Latina, Espanha e Portugal (e
sem termo equivalente no inglês). Uma travesti pode se identificar ao mesmo
tempo como travesti e como mulher trans, ou apenas como travesti

Se identifica com o gênero masculino, foi designado o gênero feminino ao nascer

Não se identifica dentro da binaridade de gênero (homem/mulher) nem com a
cisnormatividade (regras impostas ao gênero designado ao nascer)

Pessoas que nascem com alguma variação natural nas características sexuais
(genitálias, gônadas, cromossomos e resposta hormonal), de forma a não serem
contempladas pelas concepções binárias típicas dos corpos de um ser macho ou
fêmea

Pessoas que não sentem atração sexual por outras pessoas, ou sentem muito
pouco, ou apenas em algumas situações

LÉSBICAS

GAYS

BISSEXUAIS

PANSEXUAIS

PESSOA TRANS

MULHER TRANS

HOMEM TRANS

TRAVESTI

PESSOA NÃO-BINÁRIA

PESSOAS INTERSEXUAIS

ASSEXUAIS

...com um “+” no final, para incluirmos todo mundo que já sentiu na pele a
necessidade de lutar por uma sociedade de mais amor e que respeite todo o arco-íris
da diversidade humana.
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Como acolher e respeitar pessoas LGBTIA+?

Cultive o hábito de perguntar os pronomes que a pessoa usa

Respeite o nome social escolhido pela pessoa trans

Evite usar apelidos e chamar de nomes pejorativos

Lembre que todas essas identidades são características de cada pessoa, não
são escolhas!

Evite dizer que determinada identidade ou orientação é “apenas uma fase”
ou “anormal”

Tenha em mente que pessoas LGBTIA+ não são obrigades a educar outres
sobre nossas lutas, todes devem fazer sua parte para ajudar a tornar a nossa
sociedade mais inclusiva e respeitosa

Esteja aberte a ouvir e aprender sobre experiências diferentes das suas!

Ajude a espalhar seus novos conhecimentos com outras pessoas próximas
de você!

Ex.: - Olá, qual pronome você usa? - Eu uso “ele” e “dele”!

Ex.: se já conhecia a pessoa antes de ela escolher seu nome social, lembre
de não usar o nome anterior!

Ex.: “bichinha”, “traveco”, “viadinho”, entre outros.

Ex.: Não podemos dizer que ser gay é uma “opção sexual” porque a
pessoa não escolhe ser gay. Esta é uma identidade ou orientação sexual.

Obs.: isso não impede você de perguntar tudo para nós e tirar suas
dúvidas! Só lembre que há materiais disponíveis (alguns até vamos deixar
aqui embaixo) que podem te informar do assunto!

109



110

Por fim, queremos muito muito muito que vocês saibam que nós estamos
aqui, que ninguém está sozinhe, e que nós nos importamos! Seja você uma
pessoa LGBTIA+ ou não. Estamos também prontos pra ajudar em qualquer
situação de homofobia ou discriminação, então não deixem de nos procurar.
Se quiserem nos trazer alguma demanda ou só conversar com a gente e falar
alguma curiosidade, saibam que nós estamos aqui! Adoraremos escutá-les e
a sua luta também é a nossa. É isso, xuxus! Beijos iridescentes!



SÃO PAULO
DIVERSIDADE SEXUAL E A CIDADANIA LGBT 

Cartilha do governo estadual de São Paulo
 

LGBTI | SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
A Coordenação de Políticas para LGBTI, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania, da Prefeitura de São Paulo é responsável por formular, articular, propor e
monitorar políticas públicas que visem à promoção da cidadania e a garantia de direitos
de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais na cidade de São Paulo.

 
CENTROS DE CIDADANIA LGBTI | SECRETARIA

MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Os Centros de Cidadania LGBTI desenvolvem ações permanentes de combate à
homofobia e respeito à diversidade sexual, atuando pelos eixos de Defesa dos Direitos
Humanos e Promoção de Cidadania. Além das sedes fixas, quatro Unidades Móveis de
Cidadania LGBTI percorrem São Paulo, levando estes e outros serviços para as regiões -
e, assim, tornando as políticas públicas da Prefeitura de São Paulo ainda mais acessíveis
para o público LGBTI.

 
SERVIÇOS ÚTEIS | SECRETARIA MUNICIPAL

DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA  
Serviços de Saúde, Segurança Pública, Direitos Humanos e Assistência Social para

pessoas LGBTI no município de São Paulo.
 

SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBTI | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
Página com Decretos, Portarias, Fluxos e Protocolos de atendimento em saúde às

pessoas LGBTI no município de São Paulo.
 
 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
CARTILHA 1 DA COLEÇÃO SAÚDE LGBTIA+

Mitos e verdades sobre saúde da população LGBTIA+.

MATERIAIS ÚTEIS
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http://www.recursoshumanos.sp.gov.br/lgbt/cartilha_diversidade.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/lgbti/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/lgbti/rede_de_atendimento/index.php
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/lgbti/rede_de_atendimento/index.php
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/lgbti/links_uteis/index.php?p=150964
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/lgbti/links_uteis/index.php?p=150964
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/atencao_basica/index.php?p=291627
https://www.sbmfc.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Cartilha-LGBTIA.pdf


NEGSS
 
 
 
 

NAVIS (Núcleo de Assistência às Vítimas de Violência Sexual/HCFMUSP)
Rua, Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 255 - Cerqueira César

(Rua atrás da FMUSP, próximo ao Centro de Convenção Rebouças)
(11) 2661 6397

 

Ouvidoria FMUSP
www.fm.usp.br/fmusp/ouvidoria/registre-sua-manifestacao 

 

NEDH (Núcleo de Ética e Direitos Humanos da FMUSP
O NEDH é responsável pela formulação, proposição e apoio às políticas promotoras da
ética e dos direitos humanos na FMUSP. Essas políticas estão dirigidas à promoção do
convívio respeitoso, privilegiando a diversidade sexual e de gênero, de etnia, de religião,
de condições socioeconômicas, entre outras. Desenvolve ações de cunho cultural e
educativo voltadas à comunidade FMUSP, interagindo com grupos de proteção dos
direitos humanos internos e externos à USP.

 

SAVV (Serviço de Atendimento a Vítimas de Violência)
Vinculado ao NEDH

Único serviço de atendimento individual diretamente ligado ao NEDH, atende alunos e
alunas, de graduação e pós-graduação, residentes e demais profissionais que estejam
vivendo situações de assédio, discriminação e violência sexual e de gênero. Esse serviço
está sob a responsabilidade da Dra. Maria Ivete de Castro Boulos, que pode ser
contatada pessoalmente, na sala 2340 da FMUSP, ou pelo telefone (11) 3061-8744 e e-
mail ivete.boulos@hc.fm.usp.br.

 

GUIA DA CIDADANIA
Rede de defesa de direitos das meninas e das mulheres do Estado de São Paulo. Guia da
Cidadania | Guia de Serviço voltado às meninas e mulheres em situação de violência
com serviços do município de São Paulo e Recife classificados por vocação assistencial

CONTATOS

@negss.fmusp
negss@fm.usp.br
@davimir, @iago_israel

Instagram
E-mail

Telegram de membros
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G Í R I A S



Aqui, na Faculdade de Medicina da USP, existem várias gírias e
palavras típicas desse espaço. Nesta lista, apresentaremos algumas.
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1°
104
109

5 bola
7º, 8º e 9º anos

 
AAAOC
Animal

AZE
Bandejão

Basal
BATOC

 
Bosque

BOPP
 

Brabo
Busto

 
CAAVC

Caçar uma iguana
Cagueta

Calo
CAOC
Cavar

CEDEM
 
 

CEM
CG

 
Chefão

Chora
 

CoC
 
 

Coffee
 

COIN
Combo
COMU

Congregação

O ranking
O seu sexto ano
A sua Turma 
O mesmo que tirar 10; também dizemos: “5 é 10” 
São as turmas 103, 102 e 101, que se formaram
em 2020, 2019 e 2018 respectivamente
Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz
Algo muito bom ou alguém muito errado
Restaurante da FMUSP
Restaurantes universitários da USP
O que está presente, normalmente sem esforço
Finada Barraca Tropical da AAAOC, local de festas épicas. Foi
demolida de seu lugar de origem (onde agora é o Arena)
Floresta da AAAOC; dizem que é recoberto pelo orvalho do amor
Bateria Opção Primeira de Pinheiros, a bateria da nossa
faculdade e a melhor bateria universitária de São Paulo
Quando algo ou alguém é foda
Do Dr. Arnaldo, o fundador da faculdade; fica em frente à entrada
do prédio principal; costuma ser um ponto de encontro
Centro Acadêmico Arnaldo Vieira de Carvalho (Centro Acadêmico da FoFiTO)
F1
O mesmo que X9
Abreviação de Calomed
Centro Acadêmico Oswaldo Cruz
Tentar conseguir as coisas de maneira duvidosa
Centro de Desenvolvimento em Educação Médica (é responsável
por organizar as provas e as turmas do Google Classroom; resolve
“todos” os problemas relacionados à graduação) 
Casa do Estudante de Medicina (portão cinza grande em frente ao Times) 
Comissão de Graduação (é o órgão máximo de
decisão sobre os assuntos relacionados à Graduação)  
Bar na esquina da Artur de Azevedo com a Oscar Freire
Música que os mais novos cantam para o sexto ano,
seguida de uma resposta cantada pelos próprios sextos
Comissão Coordenadora do Curso (é um órgão deliberativo que
pauta, em primeira instância, as discussões acerca do Curso de
Medicina; questões iniciadas aqui podem ser levadas à CG) 
Comida que é oferecida em congressos, simpósios e cursos introdutórios
de ligas (às vezes, o real motivo para irmos em tantos cursos introdutórios) 
Veterano (do segundo ou terceiro ano) que faz parte da Comissão de Integração
Combinações de lanches (são 24 opções) que você pode pegar no AZE por 2 reais 
Congresso Médico Universitário (é organizado anualmente pelo DC) 
É a instância máxima de decisão da FMUSP, que trata, além de problemas
pertinentes à graduação, de assuntos relacionados ao HC e aos seus institutos
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Consumir alguém
CRUSP

CU
Dar um 10

DC
DCE

 
Demência

DENEM
 

Descer
Descompensado

DIS
 

Espeto
 

Finnegans
FMUSP
FoFiTO
Fudido
Gastar

 
Geni

GRAPAL
 

Guiomar
HC
HU
IB
IC

ICB
ICESP
ICHC

IC
InCor
InRad

IOT
IPq

IQ
Janela

 
Júpiter

 
Ladeiroc

 

Ficar prendendo alguém com um papo muito chato
Conjunto Residencial da USP
Cidade Universitária
Esperar um pouco; tomar um ar; descansar 
Departamento Científico
Diretório Central dos Estudantes da USP Alexandre Vannucchi
Leme. É como se fosse o centro acadêmico da USP inteira
Grupo dos Diretores de Modalidades (DM) na AAAOC
Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina. É o órgão
representativo máximo de todos os estudantes de medicina do Brasil 
Realizar o caminho da FM até a CU
Pessoa desbalanceada, desequilibrada ou que perdeu o controle
Departamento de Imagem e Som (salinha de
som que fica em frente ao PUB no porão)
Atividades que tomam seu tempo quando alguém
te voluntaria ou quando você mesmo se voluntaria 
Bar perto da AAAOC com double chopp às terças e quarta-feiras
Faculdade de Medicina da USP 
Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia ocupacional
Algo ou alguém muito bom
Zoar, caçoar, brincar/Usar conhecimento de medicina na hora indevida,
como se tivesse gastado o conhecimento de medicina naquele momento
Coletivo feminista da FMUSP
Grupo de Assistência Psicológica aos Alunos (é o serviço de
assistência à saúde mental dos alunos da Faculdade de Medicina) 
A mulher que resolve todos os problemas relacionado a disciplinas e graduação
Hospital das Clínicas (só a gente tem, hehe) 
Hospital Universitário
Instituto de Biociências (inferno 2.0; cuidado com as aranhas!) 
Iniciação Científica
Instituto de Ciências Biomédicas
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo
Instituto Central do Hospital das Clínicas
Instituto da Criança e do Adolescente
Instituto do Coração
Instituto de Radiologia
Instituto de Ortopedia e Traumatologia
Instituto de Psiquiatria
Instituto de Química (Também conhecido como inferno)
Área verde marcada no cronograma oficial; período
livre de aulas (algumas são criadas por você mesmo) 
O inferno na Web ou o planeta onde você vai
querer se esconder quando suas notas saírem 
Ladeira usada para ir ou voltar da AAAOC a partir da FM, pela
entrada do SVO (sem passar pela rua Teodoro de Sampaio)

116



Liga
 
 

Mamar alguém
Mandou demais

Mavas
Mocó

NEGSS
 

Núcleo Ayé
PAMB
Pigas
Pilhar
Podar
Porão
Porco

PubMed
QiB

Quebrar a mão
RD

 
RT

Social
Subir

Times
Tóxico
Velho

Xemas (ou Xhemas)

Atividades extracurriculares de estudos ou apoio à comunidade
(aqui, na FMUSP, temos uma infinidade; é uma oportunidade
para vocês terem práticas com pacientes logo no primeiro ano)
Puxar saco; dar biscoito (dar atenção) 
Mandou bem, mandou muito, fez algo da hora
Má vontade (fazer as coisas na mavas = fazer algo de qualquer jeito) 
Contar com a ajuda dos outros para conseguir algo que você quer
Núcleo de Estudos em Gênero, Saúde e
Sexualidade; coletivo LGBTQIA+ da FMUSP
Coletivo preto da FMUSP
Prédio dos Ambulatórios
Cigarro
Levantar o ânimo, encorajar
Excluir, expulsar, censurar
Espaço de convivência dos alunos da Faculdade de Medicina
Eu, você, todos nós dessa Faculdade e COM MUITO ORGULHO, SIM SENHOR! 
Antigo bar que ficava dentro do porão da faculdade (volta Pub!) 
"Quinta i Breja” que rola (rolava D:) toda quinta na prainha da ECA
Deixar na mão, quem não se compromete com as responsabilidades
Representante Discente (escolhidos em 2 eleições
anuais, uma organizada pelo CAOC e outra pela FMUSP) 
Representante de Turma (não esqueçam de escolherem os seus!) 
Um tipo de festa
Realizar o caminho da CU até a FM
Bar e Lanchonete Valente, fica na Teodoro Sampaio 
Pessoa ou algo que torna o ambiente e/ou a vivência desagradável
Quem já se formou
Quem não é caveira; quem só faz a graduação; “gradueiro” 
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C O N T A T O S  Ú T E I S



Marco Antonio Rodrigues e Mello
Presidente

marco.mello@fm.usp.br
(11) 99460-8200

 

 

 

 

Débora Faciochi Cassol
2ª Vice-Presidente

Diretora de Extensão e Integração
debora.cassol@fm.usp.br

(11) 96179-0172

 

 

 

Filipe Waridel
2º Secretário

filipe.waridel@fm.usp.br
(11) 99141-2761

 

 

 

 

Adriano Augusto Domingos Neto
2º Tesoureiro

adriano.neto@fm.usp.br
(44) 99853-3506

 

 

 

 

Thaís Chicorski Ng
Diretora de Patrimônio

Diretora de Responsabilidade Socioambiental
thais.cng@fm.usp.br

(11) 96641-2009

 

 

 

Jônatas Magalhães Santos
Diretor de Envolvimento Estudantil
Diretor de Acolhimento a Minorias

Diretor de Saúde Mental
jonatas.magalhaes@fm.usp.br

(71) 99234-1883

Isabelly Victoria Simões
1ª Vice-Presidente
isabelly.s@fm.usp.br
(11) 99998-7088

Rafaella Borel da Silva
1ª Secretária
rafaella.borel@fm.usp.br
(21) 98832-0513

Matheus Takayasu
1º Tesoureiro
matheus.takayasu@fm.usp.br
(11) 98094-4783

Ricardo Padlipskas Alves
Diretor de Patrimônio
ricardo.padlipskas@fm.usp.br
(11) 97182-8292

Edgar Alexandre Aviles Sandoval
Diretor de Envolvimento Estudantil
Diretor de Extensão e Integração
Diretor de Educação Médica
Diretor de Caloures
edgar.aviles@fm.usp.br
(11) 97087-7277

Bruno Verza Azevedo
Diretor de Marketing & Comunicação
Diretor de Extensão e Integração
b.azevedo@fm.usp.br
(11) 96497-7826

G E S T Ã O  C O R A L  -  C A O C  2 0 2 1
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Débora Waridel
Diretora de Marketing & Comunicação

debora.waridel@fm.usp.br
(11) 97694-5516

 

 

 

 

Sônia Maria Reis da Costa Rêgo
Diretora de Acolhimento a Minorias

Diretora de Permanência Estudantil
Diretora de Saúde Mental

sonia.reis@fm.usp.br
(81) 9176-3470

 

 

Thiago Silva de Moraes Santos
Diretor de Educação Médica

thiago.moraes@fm.usp.br
(11) 98754-5006

 

 

 

 

Anna Carolina B. Mendes
Diretora de Responsabilidade Socioambiental

anna.cbmendes@fm.usp.br
(13) 99156-3838

 

 

 

 

Letícia Angelim Medeiros Oliveira
Diretora de Responsabilidade Socioambiental

leticia.angelim@fm.usp.br
(11) 96174-6848

 

 

 

 

Gabriel Cortizas Boldori
Diretor Social

gabriel.boldori@fm.usp.br
(11) 98144-3896

Gabriela Pires Neves
Diretora de Acolhimento a Minorias
Diretora de Permanência Estudantil
Diretora de Saúde Mental
gabriela.pires@fm.usp.br
(11) 95992-4258

Lívia Ribeiro de Oliveira
Diretora de Permanência Estudantil
Diretora de Saúde Mental
livia.ribeiro@fm.usp.br
(31) 98774-1242

Saulo Lourenço Siqueira
Diretor de Educação Médica
saulo.siqueira@fm.usp.br
(21) 96438-5027

Ênedy Lucas Froes de Araújo
Diretor de Responsabilidade Socioambiental
Diretor de Caloures
enedy.lucas@fm.usp.br
(12) 99191-0866

Marcelo Arruda Candido
Diretor de Responsabilidade Socioambiental
marcelo.candido@fm.usp.br
(11) 95174-7234

Matheus Augusto Indalecio
Diretor Social
matheus.indalecio@fm.usp.br
(11) 99717-1998 
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GUIOMAR 
guiomar.costa@fm.usp.br

 
 
 

GRUPO DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA
AO ALUNO (GRAPAL)

Av. Dr. Arnaldo, 455 - 2º andar, sala 2160
Segunda à sexta, das 10h às 17h
(11) 3061-7235 / (11) 98744 0393

grapal@usp.br
 
 
 

OUVIDORIA
(11) 3061-8741

ouvidoria@fm.usp.br
www.fm.usp.br/ouvidoria

 
 
 

NÚCLEO DE DEFESA E CONVIVÊNCIA
DA MULHER CASA SOFIA

0800 7703 053

 
 
 

COLETIVO FEMINISTA SEXUALIDADE E SAÚDE
R. Bartolomeu Zunega, 44

(11) 3812-8681

 
 
 

COORDENAÇÃO SOCIAL
bolsasaluno@fm.usp.br

 
 
 

TUTORIA ACADÊMICA
tutoria.academica@fm.usp.br

 
 
 

ACOLHE USP
Rua do Anfiteatro, 295 (sede interna)

Av. Afrânio Peixoto, 333 (sede externa)
Segunda à sexta, das 10h às 16h (sede interna)

e das 7h às 18h (sede externa)
(11) 3032-1127 / 3032-8345

acolheusp@usp.br

DISQUE TROTE
0800 012 10 90 

disquetrote@usp.br
 
 
 

NÚCLEO DE APOIO AO ESTUDANTE (NAE)
Av Dr. Arnaldo, 455 - 2º andar, sala 234

 (corredor em frente à Biblioteca)
Segunda a sexta, das 10h às 14h

(11) 3061-8744

nae@fm.usp.br / secretarianae@fm.usp.br
 
 
 

NAVIS – Núcleo de Assistência às
Vítimas de Violência Sexual/HCFMUSP

R. Dr. Enéas de Aguiar, 255
(11) 2661 6397 2020 67

 
 
 

CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER
180

 
 
 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Av. Dr. Arnaldo, 455 - 2º andar, salas 2340
(11) 3061-8744

ivete.boulos@hc.fm.usp.br
 
 
 

NÚCLEO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS (NEDH)
nedh@fm.usp.br

 
 
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA (CEDEM)
Av. Dr. Arnaldo, 455 - 2º andar, salas 2343, 2347 e 2349

(11) 3061-7472

cedem@fm.usp.br
 
 
 

MED APOIA
(11) 3061-7616

med-apoia@fm.usp.br
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MENTORIA
Av. Dr. Arnaldo, 455 - 2º andar, salas 2347

patricia.bellodi@fm.usp.br
www.fm.usp.br/mentoria

 
 
 

FMUSP

(11) 3061-7000 
www.fm.usp.br

 
 
 

CENTRO ACADÊMICO OSWALDO CRUZ (CAOC)

(11) 93473-5135 [WhatsApp] / (11) 3061-7424
caoc@fm.usp.br

www.caocmedusp.com.br
 
 
 

GRADUAÇÃO

(11) 3061-7449 / (11) 3064-0499 
graduacao@ataac.fm.usp.br

 
 
 

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO (DC)

(11) 3061-7410
dc@fm.usp.br

www.dcfmusp.com.br
 
 
 

SAS – PRINCIPAIS
  

Passe Escolar

3091-3581 / 3091-3582
spe@usp.br

  

Bolsas e Serviço de Apoio ao Aluno

3091-2036
dps@usp.br

  

Creches

3091-3505 / 3091-2048
dvcreche@usp.br

   

Restaurantes

3091-3285 / 3091- 2070
dvalim@usp.br

   

Informática

3091-3317 / 3091-2011
ati@usp.br

GREA - PROGRAMA DO GRUPO INTERDISCIPLINAR
DE ESTUDOS DE ÁLCOOL E DROGAS

Rua Ovídio Pires de Campos, 785
Segunda à sexta, das 8h às 16h 

(11) 2661-6960

grea@usp.br
 
 
 

CASA DO ESTUDANTE DE MEDICINA
(CEM)

(11) 3081-0490

 
 
 

BIBLIOTECA
(11) 3061-7264

www.fm.usp.br/biblioteca/portal/
 
 
 

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA
OSWALDO CRUZ (AAAOC)

(11) 3082-8775

aaaoc@aaaoc.com.br
www.aaaoc.com.br

 
 
 

USP
(11) 3091-3116

 
 
 

CEPEUSP
(11) 3091-3361 / 3091-3362

 
 
 

HU
(11) 3091-9200

 
 
 

PREFEITURA DO QUADRILÁTERO SAÚDE - DIREITO
(11) 3061-8555

pusp-qsd@usp.br
 
 
 

TÁXI USP
(11) 3091-3556 [Praça da Reitoria]

(11) 3091-4488 [Praça dos Bancos]
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Filipe Waridel
2º Secretário

 
 
 
 
 

Ricardo Padlipskas
Diretor de Patrimônio

 
 
 
 
 

Gustavo Andrey 
Co-CAOC da Diretoria de Caloures

Débora Waridel
Diretora de Marketing & Comunicação

 
 
 
 
 

Isabella Gomes 
Co-CAOC da Diretoria de Caloures

 
 
 
 
 

Paulo Vigga 
Co-CAOC da Diretoria de Caloures

Matheus Takayasu
1º Tesoureiro

 
 
 
 
 

Davi Miranda 
Co-CAOC da Diretoria de Caloures

 
 
 
 
 

Lidice Oliveira 
Co-CAOC da Diretoria de Caloures

A G R A D E C I M E N T O S

Nós, da Diretoria de Caloures, Edgar Aviles e Ênedy Lucas, agradecemos muito a todos os
que ajudaram na elaboração deste Manual. Sem eles, não teríamos conseguido entregar
um documento tão elegante, tão completo e tão abastado de informações e curiosidades.

Muito obrigado, pessoal!

Pedro Campanharo 
Co-CAOC da Diretoria de Caloures

Pedro Franca 
Co-CAOC da Diretoria de Caloures
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