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NORMAS INTERNAS PARA COMISSÕES DE RECEPÇÃO DE INGRESSANTES 
DO CURSO DE FARMÁCIA-BIOQUÍMICA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 

FARMACÊUTICAS DA USP 
 

Com base na Portaria GR nº 3143, de 10/12/1998, que institucionalizou a Semana de 
Recepção aos Calouros da Universidade de São Paulo, a Comissão de Graduação da 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas, em reunião de 08/06/2016, aprovou as seguintes 
normas internas para as comissões de recepção de ingressantes do Curso de 
Farmácia-Bioquímica da FCF/USP, a saber: 

 
Artigo 1º - A Comissão de Recepção dos ingressantes do ano posterior será constituída no 
segundo semestre de cada ano, no mês de agosto, em reunião da Comissão de Graduação 
da Faculdade. 

Parágrafo 1º - A composição da referida Comissão terá: 
1. no mínimo, dez alunos ingressantes do ano anterior, por manifestação 

voluntária; 
2. um docente da Comissão de Graduação, indicado pelos seus pares; 
3. um aluno da gestão atual do Centro Acadêmico de Farmácia-Bioquímica, 

indicado pelos seus pares; 
4. um aluno da gestão da Associação Atlética Acadêmica de Farmácia-

Bioquímica, indicado pelos seus pares. 
  

Parágrafo 2º - O responsável pela Comissão perante a Pró-Reitoria de Graduação, 
para fins e direito, será o docente pertencente à Comissão de Graduação.  

 
Artigo 2º - Cabe à referida Comissão elaborar a programação detalhada da Semana de 
Recepção aos Ingressantes, que será apresentada à Pró-Reitoria de Graduação.  

Parágrafo 1º – A programação deverá ser entregue à Comissão de Graduação, 
impreterivelmente, até novembro do corrente ano. 
Parágrafo 2º - A programação deverá fazer parte dos documentos entregues aos 
ingressantes no ato de sua matrícula.  
Parágrafo 3º - A Comissão deverá observar e coordenar as atividades durante a 
Semana de Recepção dos Ingressantes.  

 
Artigo 3º - A Diretoria da Unidade deverá indicar funcionários e apoiadores para as 
necessidades que se apresentarem para e durante o evento.  

 
Artigo 4º - A Comissão de Recepção deverá, ao término da Semana de Recepção dos 
Ingressantes, elaborar relatório detalhado das atividades desenvolvidas, apontando 
necessidades e melhorias que julgar pertinente, para arquivo da Comissão de Graduação e 
providências posteriores, bem como concorrer ao “Prêmio Semana de Recepção aos 
Calouros”, até o final do mês de março do corrente ano.  
 
Artigo 5º - As atividades da Comissão serão encerradas no ultimo dia do mês de março de 
cada ano.  

 
 

São Paulo, junho de 2016. 
Profa. Dra. Tania Marcourakis 

Presidente da Comissão de Graduação 


