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TEREZINHA DE JESUS ANDREOLI PINTO 
Diretora da FCF/USP 

1o mandato: 2004-2008 
2o mandato: 2012-2016 

APRESENTAÇÃO 
A oportunidade de exercer, pela segunda vez (2012-2016), a função de 
Diretora de uma Unidade de ensino da Universidade de São Paulo é um 
privilégio, especialmente em se tratando da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas, onde me formei e desenvolvi minha carreira acadêmica.  

A Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo é 
responsável pela formação de profissionais altamente qualificados, não 
apenas por conta do compromisso que a USP tem com a sociedade, mas 
também por orientar-se pelo equilíbrio entre as atividades acadêmicas de 
ensino, pesquisa e extensão universitária aqui desenvolvidas, bem como 
todo o trabalho de cunho social que vem há muito sendo realizado. 
 

Tal equilíbrio é a prerrogativa dos compromissos assumidos e das ações efetuadas 
cotidianamente pela atual Diretoria, que procurou exercer uma gestão caracterizada pela 
transparência, pautada pelo desenvolvimento e pela democracia, apoiada nos seguintes 
valores e metas: 

 
 Respeito mútuo: tratamento justo, digno e solidário a todos os cidadãos. 
 Ética: padrões morais e princípio da justiça, fundamentados em pressupostos acadêmicos, 

democráticos e humanísticos. 
 Gestão consciente: valorização e respeito aos princípios fundamentais da legalidade, 

moralidade, impessoalidade, publicidade, transparência e eficiência que caracterizam a 
administração pública. 

 Qualidade no ambiente de trabalho: estímulo ao trabalho em equipe, ao desenvolvimento 
e à responsabilidade pessoal, à integridade e à confiança entre os componentes da 
instituição, sempre com respeito à individualidade. 

 Compromisso com a qualidade: aprimoramento contínuo das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão; estímulo à inovação e à criatividade de forma planejada e integrada; 
busca por excelência de forma permanente. 

 Compromisso social: formação de pesquisadores e profissionais Farmacêuticos-
Bioquímicos altamente qualificados; produção e difusão de novos conhecimentos, 
contribuindo para o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do país; 
acompanhamento da saúde da comunidade, respeitando as necessidades individuais; e 
interação com o poder público, contribuindo para a definição de prioridades e de políticas 
públicas estratégicas. 

 

Este relatório de gestão transcreve e celebra a trajetória e as principais conquistas verificadas 
na Unidade entre 2012 e 2016, apresentando dados administrativos, acadêmicos e científicos 
do período, bem como as melhorias e investimentos efetuados. 

Vale ressaltar que as metas alcançadas não são apenas resultado do esforço pessoal da 
Dirigente, mas, sobretudo, do desempenho de toda a equipe formada por alunos, servidores 
não docentes, docentes e colaboradores que reiteram, dia após dia, seu comprometimento e 
seriedade com as atividades desenvolvidas na Unidade e com a sua manutenção enquanto 
modelo a ser seguido. 
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CEP 05508-000 
55 11 3091-3674 
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Missão FCF/USP: "Promover a formação de recursos humanos qualificados, empreendedores e com visão crítica, gerar conhecimento e atuar 
nas atividades de extensão em Ciências Farmacêuticas". 

Visão FCF/USP: "Ser referência no ensino e na pesquisa interdisciplinar em Ciências Farmacêuticas, sendo reconhecida sua contribuição à 
sociedade no âmbito da ciência, tecnologia e inovação". 

 
 

DIRETORIA DA FCF/USP 

A Diretoria da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo buscou 
articular os trabalhos de gestão acadêmica-administrativa1, sempre respeitando as decisões e 
deliberações da Congregação, do Conselho Técnico Administrativo, de cada um de seus 
departamentos e das comissões estatutárias, permanentes e assessoras. 

É diretamente assessorada por três Assistências Técnicas de direção: Acadêmica, 
Administrativa e Financeira. Cada Assistência dirige Serviços e Seções específicos, 
relacionados diretamente às suas atribuições. Além desses, há também a Seção Técnica de 
Informática, a Divisão de Biblioteca e Documentação do Conjunto das Químicas e o Biotério 
de Produção e Experimentação, sendo que a primeira está vinculada diretamente à esta 
Diretoria, enquanto as duas últimas vinculam-se, ainda, à Direção do Instituto de Química da 
Universidade de São Paulo.  

                                                           
1 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Regimento Geral da USP, de 19 de outubro de 1990. Diário Oficial do Estado, 23 out. 1990. Disponível em: 
<http://www.leginf.usp.br/?resolucao=consolidada-resolucao-no-3745-de-19-de-outubro-de-1990#t3>. Acesso em: ago. 2016. 

http://www.fcf.usp.br/
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ENSINO 

GRADUAÇÃO 
O curso de Farmácia-Bioquímica é oferecido nos períodos integral (duração de cinco anos) e 
noturno (duração de seis anos), formando profissionais com sólida fundamentação teórica e 
capacitação técnica, o que os permite analisar criticamente situações, identificar problemas, 
planejar ações, elaborar e definir soluções no âmbito de sua atuação. 

Acerca do ensino de graduação, os principais avanços obtidos entre 2012 e 2016 foram: 

 ampliação da participação dos departamentos na atualização da estrutura curricular, o 
que contribui para a flexibilização e modernização do curso; 

 ampliação do estímulo à participação dos alunos de graduação em atividades de 
ensino através de programas da Pró-Reitoria de Graduação (PRG), como o Programa 
de Estímulo ao Ensino de Graduação (PEEG), o Programa Unificado de Bolsas (PUB) e 
programas da Unidade, como o Programa de Monitoria Voluntária, muito bem 
avaliados por professores e alunos participantes; e 

 ampliação do estímulo à participação dos alunos em atividades de pesquisa através do 
Programa de Tutoria Científico-Acadêmica (PTCA) e do Programa Ensinar com 
Pesquisa (PEP), sendo que esses programas favorecem a interação com alunos de pós-
graduação. 

Ainda vinculados à PRG, destacamos as atividades do Grupo de Apoio Pedagógico (GAP), 
integradas à Comissão de Graduação (CG), para promoção de seminários sobre métodos 
inovadores do processo de ensino-aprendizagem; o Programa de Educação pelo Trabalho 
para a Saúde (PET-Saúde), vinculado ao Ministério da Saúde; a reforma e modernização de 
salas de aula e de laboratórios didáticos da Unidade a partir do Programa de Recuperação de 
Espaços Didáticos (Pró-ED) e do Programa Santander Universidades; os projetos para criação 
do Laboratório de Nanotecnologia e da disciplina Nanotecnologia Aplicada às Ciências da 
Saúde; a reestruturação da Farmácia Universitária (FARMUSP) e a estruturação do Centro de 
Informações de Medicamentos (CIM), ambos contemplados no Programa Pró-Inovação no 
Ensino Prático de Graduação (Pró-Inovalab). 

Também merece destaque o fato de que, nos últimos anos, a FCF/USP contou com 
ingressantes na graduação vindos do Paraguai, Moçambique, Costa do Marfim, Cabo Verde, 
Gabão e Jamaica. Cumpre informar que há vagas em disciplinas da Unidade destinadas aos 
alunos de intercâmbio (oriundos de Portugal, Chile, Peru, Paraguai, Uruguai, Argentina e 
Colômbia, entre outros) e aos alunos especiais (já graduados, com vistas à obtenção de 
certificado de aprovação em disciplinas, para atualização ou especialização). 

Estrutura organizacional da graduação 

Com o objetivo inicial de reformular o conjunto de disciplinas optativas oferecidas na 
Unidade, as comissões da FCF/USP dedicadas ao ensino de graduação (Figura 01), junto à 
comunidade acadêmica, estruturou as disciplinas em eixos temáticos, permitindo maior 
direcionamento aos alunos no que diz respeito à sua formação profissional e reduzindo o alto 
índice de trancamentos de matrículas em várias disciplinas – que prejudica as atividades 
pedagógicas dos professores e pode comprometer a formação dos próprios alunos.



 
                                                                                                                                                                            P á g i n a  | 5 
 

Universidade de São Paulo      |      Faculdade de Ciências Farmacêuticas       |      Relatório de Gestão 2012-2016 

 
Figura 01. Estrutura organizacional da graduação da FCF/USP. 

Reformulação da grade curricular 

Com base nas discussões realizadas acerca das novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), 
a Comissão Coordenadora de Curso (CoC) e a Comissão de Graduação (CG) têm promovido 
encontros e criado grupos de trabalho com a finalidade de apresentar uma nova estrutura 
curricular, mais enxuta em relação à atual, além de eficaz e assertiva em relação às novas 
DCNs, garantindo e legitimando a excelência do profissional formado por esta Instituição 
perante toda a sociedade. A nova estrutura curricular deverá ser implantada a partir de 2019, 
conforme normas da PRG. 

A reestruturação do curso de Farmácia-Bioquímica com enfoque generalista demanda a 
atualização, a criação e o cancelamento de uma série de disciplinas obrigatórias e optativas, 
formatando um currículo mais direcionado à vocação do aluno, mas sem perder os conceitos 
gerais da profissão. 

Acrescenta-se a isso o trabalho realizado pelo Grupo de Apoio Pedagógico que, juntamente 
com a CG e a CoC, vem estabelecendo estratégias de estímulo à formação pedagógica 
continuada do corpo docente. Dessa forma, a partir de uma avaliação mais integrada da 
aprendizagem do aluno, os professores têm diversificado os métodos de ensino, antes 
limitados às aulas teóricas e expositivas, abordando estudos de casos, realizando discussões 
em grupo, promovendo estudos dirigidos por exercícios e a apresentação de seminários, além 
das aulas práticas. Nesse contexto, tem-se a implementação da Aprendizagem Baseada em 
Equipes, aplicada em módulos das disciplinas Fisiopatologia I; a Resolução de Casos Forenses, 
aplicada na disciplina optativa de Toxicologia Forense; o Peer Instruction; o Just-in-Time 
Teaching; e, além dessas novas abordagens, há um docente do Departamento de Tecnologia 
Bioquímico-Farmacêutica dedicando-se ao aprendizado de técnicas de aplicação de games no 
ensino de Farmácia. 

Em relação às aulas práticas, algumas disciplinas optativas relacionadas às Análises Clínicas 
passaram a ser ministradas no Hospital Universitário (HU), ampliando a interação entre 
alunos, docentes e profissionais de laboratório, e consolidando os conhecimentos teóricos em 
práticas direcionadas ao serviço público de saúde. Outra iniciativa que tem aproximado a 
prática farmacêutica dos alunos de graduação é a estruturação do Centro de Informação de 
Medicamentos (CIM), na FARMUSP, que recebeu apoio financeiro do Pró-Inovalab para sua 
reestruturação. Já o Pró-ED possibilitou a reestruturação física e funcional de salas de aula e 
laboratórios didáticos da FCF/USP, enquanto o Programa de Renovação de Instrumentos para 
Laboratórios Didáticos (Renovalab), também da Pró-Reitoria de Graduação da USP, 
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possibilitou a aquisição de equipamentos para criação do Laboratório de Nanotecnologia e 
dos Laboratórios Didáticos Multidisciplinares 1 e 2, destinados às aulas práticas da área de 
Morfologia Celular e aulas práticas analítico-preparativas, respectivamente. Tais inovações e 
abordagens contribuíram para mostrar casos clínicos rotineiros e sua aplicação no diagnóstico 
laboratorial. 

Vagas destinadas ao ingresso via FUVEST/SiSU-ENEM 

Há dez anos, a Universidade de São Paulo instituiu políticas inclusivas de ingresso, destinando 
parte das vagas a alunos que cursaram o Ensino Médio integralmente em escola pública. As 
cotas determinavam, ainda, a destinação de vagas para alunos declarados negros, pardos e 
indígenas. Para acelerar o processo de inclusão dos alunos, em 2015 a USP adotou a abertura 
de ingresso através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), gerenciado pelo Ministério da 
Educação e Cultura (MEC), destinando algumas vagas para candidatos participantes do Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Na primeira edição, referente ao curso iniciado em 2016, a FCF/USP destinou 20% das vagas 
(30) para ingresso via ENEM, tendo recebido 22 alunos de escolas públicas (80% deles 
oriundos de escolas técnicas). Tal determinação converge com a proposta da USP de atrair 
estudantes talentosos de todos os níveis sociais a partir de um método de ingresso mais 
abrangente e igualitário, aumentando o engajamento dos profissionais aqui formados e sua 
importância perante a sociedade. 

Nesse sentido, a Unidade participa de programas institucionais como as visitas monitoradas 
de estudantes do segundo grau para apresentação do curso e da estrutura da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas, focando-se, por sua vez, no programa do curso e no mercado de 
trabalho durante a feira USP e as Profissões, promovida anualmente. Alia-se a isso a excelente 
colocação da FCF/USP no Guia do Estudante e em outros rankings universitários, bem como o 
mercado de trabalho receptivo que nossos alunos encontram, tanto para realização de 
estágios durante a graduação quanto para contratação efetiva já como profissionais 
formados, divulgação que tem influência na atração de talentos. 

Convênios acadêmicos e estágios 

Os estágios obrigatórios do curso de graduação são atualmente divididos entre Atividades 
Farmacêuticas (780 horas) e Práticas Farmacêuticas (120 horas). A Unidade tem estabelecido 
convênios com os setores público e privado, nos mais diversos espaços de atuação do 
farmacêutico (laboratórios, farmácias e drogarias, hospitais, indústrias), bem como apresenta 
os convênios PET-Saúde e PET-Vigilância, inseridos no convênio da USP com a Secretaria da 
Saúde do Estado de São Paulo. Para o estabelecimento dos convênios, que têm validade de 
cinco anos, são realizadas visitas de credenciamento por docentes de comissões assessoras 
de estágios, permitindo à Faculdade se assegurar de que o local apresenta as condições 
necessárias para o aprendizado dos alunos. 

No caso dos convênios acadêmicos com outras Instituições de Ensino Superior (IES), a 
FCF/USP atua como local de estágio, participando também da formação de alunos de outras 
instituições, nacionais e estrangeiras, a partir de pesquisas de Iniciação Científica e da 
realização de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs). 

Ainda, os alunos desta Unidade estagiam em projetos de pesquisa, tanto na FCF/USP quanto 
em Unidades que têm áreas com atividades afins ao currículo de Farmácia, atuação 
computada como estágio em Atividades Farmacêuticas. Os alunos também têm estagiado no 



 
                                                                                                                                                                            P á g i n a  | 7 
 

Universidade de São Paulo      |      Faculdade de Ciências Farmacêuticas       |      Relatório de Gestão 2012-2016 

Hospital Universitário (HU) e na Farmácia Universitária da USP (FARMUSP), atividades que são 
computadas como Práticas Farmacêuticas. 

Participação na reformulação das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Farmácia 
do Brasil 

A FCF/USP teve ativa participação nas discussões realizadas pelos cursos de Farmácia do Brasil 
sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), organizadas pelo Conselho Federal de 
Farmácia (CFF), pela Associação Brasileira de Educação Farmacêutica (ABEF) e pelos 
Conselhos Regionais de Farmácia (CRFs). O Prof. Dr. Roberto Parise Filho, Presidente da 
Comissão de Coordenação de Curso da FCF/USP, foi um dos representantes do Estado de São 
Paulo nas discussões e fóruns realizados nos últimos meses. O texto final das DCNs encontra-
se em tramitação no Ministério da Educação. 

Reconhecimento de curso 

Em 10 de outubro de 2015, foi publicada a renovação, por mais cinco anos, do 
Reconhecimento do Curso de Farmácia-Bioquímica desta Faculdade – conforme Portaria CEE-
GP-398, de 09 de outubro de 2015: 

“O Presidente do Conselho Estadual de Educação, nos termos do Decreto 
no 9.887/77, e considerando o contido no Parecer CEE 420/2015, homologado pelo 
Secretário da Educação, conforme Resolução SE, de 08-10-2015, publicada no D.O. 
de 9-10-2015, Resolve: Artigo 1o – Renovar, por cinco anos, com fundamento na 
Deliberação CEE 99/2010, o Reconhecimento do Curso de Farmácia-Bioquímica, da 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas, da Universidade de São Paulo. Artigo 2o – 
Convalidam-se os atos escolares praticados no período em que o Curso permaneceu 
sem Reconhecimento. Artigo 3o – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.”2 

  

                                                           
2 Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/diarios/101958288/dosp-executivo-caderno-1-10-10-2015-pg-33>. Acesso em: set. 2016. 
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PÓS-GRADUAÇÃO 
Os cursos de pós-graduação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São 
Paulo são oferecidos desde a década de 1970, sempre acompanhando o desenvolvimento 
tecnológico e as necessidades sociais do país. Oferecidos nos níveis de mestrado e doutorado, 
os sete Programas disponíveis atualmente contemplam onze áreas do conhecimento, sendo 
positivamente avaliados pela CAPES, o que consolida o trabalho aqui realizado e o promove 
nacional e internacionalmente através dos parâmetros adotados por essa agência de 
fomento. Os Quadros 01 a 08 mostram os principais dados relativos à pós-graduação na 
Unidade entre 2012 e 2016. 
 

Quadro 01. Avaliação Trienal da CAPES (2010-2013). 

 Programa de Pós-Graduação Áreas 

1.  Ciência dos Alimentos  
Avaliação CAPES: 7 

Bromatologia 
Nutrição Experimental 

2.  Farmácia 
Avaliação CAPES: 7 

Análises Clínicas 

3.  Fármaco e Medicamentos 
Avaliação CAPES: 4 

Insumos Farmacêuticos 
Produção e Controle Farmacêuticos 

4.  Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica 
Avaliação CAPES: 6 

Tecnologia de Alimentos 
Tecnologia de Fermentações 
Tecnologia Químico-Farmacêutica 

5.  Toxicologia e Análises Toxicológicas 
Avaliação CAPES: 5 

Toxicologia e Análises Toxicológicas 

6.  Farmácia 
(ativado: 27/06/2016) 

Fisiopatologia e Toxicologia 

7.  Interunidades em Nutrição Humana 
Aplicada – PRONUT (FCF/FEA/FSP-USP) 
Avaliação CAPES: 4 

Nutrição Humana Aplicada 

 

Quadro 02. Concessão de bolsas pelo Programa de Doutorado no País com Estágio no Exterior 
(PDEE), da CAPES. 

Programa No de bolsas Países 

Ciência dos Alimentos -- -- 
Farmácia – Área de Análises 
Clínicas 

6 Estados Unidos, Japão 

Fármaco e Medicamentos -- -- 
Tecnologia Bioquímico-
Farmacêutica 

1 Itália 

Toxicologia e Análises 
Toxicológicas 

-- -- 

Farmácia -- -- 
Interunidades em Nutrição 
Humana Aplicada – PRONUT 
(FCF/FEA/FSP-USP) 

-- -- 
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Quadro 03. Outras bolsas concedidas a alunos de pós-graduação para estágio no exterior. 

Programas 
Programa / No de bolsas 

Santander  
Ciência dos Alimentos 23  
Farmácia – Área de Análises Clínicas 23  
Fármaco e Medicamentos --  
Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica --  
Toxicologia e Análises Toxicológicas --  
Interunidades em Nutrição Humana Aplicada – PRONUT --  

 

Quadro 04. Bolsas concedidas pelo Programa de Apoio a Projetos Institucionais com a Participação 
de Recém-Doutores (PRODOC), da CAPES. 

Programas No de 
bolsas 

Ciência dos Alimentos -- 
Farmácia – Área de Análises Clínicas 3 
Fármaco e Medicamentos -- 
Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica 1 
Toxicologia e Análises Toxicológicas -- 
Interunidades em Nutrição Humana Aplicada – PRONUT -- 

 

Quadro 05. Bolsas concedidas pelo Programa de Estágio-Docente no Exterior. 

Programas No de 
bolsas 

Ciência dos Alimentos 3 
Farmácia – Área de Análises Clínicas -- 
Fármaco e Medicamentos -- 
Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica 3 
Toxicologia e Análises Toxicológicas -- 
Interunidades em Nutrição Humana Aplicada – PRONUT -- 

 

Quadro 06. Auxílio para participação em eventos científicos no país e no exterior, concedidos pela Pró-
Reitoria de Pós-Graduação da USP. 

Programas No de bolsas  

Docentes Alunos 
Ciência dos Alimentos 8 3 
Farmácia – Área de Análises Clínicas -- 2 
Fármaco e Medicamentos -- -- 
Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica -- -- 
Toxicologia e Análises Toxicológicas -- -- 
Interunidades em Nutrição Humana Aplicada – PRONUT -- -- 
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Quadro 07. Auxílios para professores visitantes do exterior, concedidos pela Pró-Reitoria de Pós-
Graduação da USP. 

Programas No de bolsas 
Ciência dos Alimentos 2 
Farmácia – Área de Análises Clínicas -- 
Fármaco e Medicamentos -- 
Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica 3 
Toxicologia e Análises Toxicológicas -- 
Interunidades em Nutrição Humana Aplicada – PRONUT -- 

 

Quadro 08. Defesas realizadas. 

Programas Defesas 

Mestrado Doutorado 
Ciência dos Alimentos 53 54 
Farmácia – Área de Análises Clínicas 62 43 
Fármaco e Medicamentos 75 40 
Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica 51 27 
Toxicologia e Análises Toxicológicas 35 20 
Interunidades em Nutrição Humana Aplicada – PRONUT 28 6 

 

Convênios de dupla titulação (mestrado e doutorado)3 

A pós-graduação da Unidade tem sido favorecida por Convênios de Cooperação Acadêmica 
Internacional de Dupla Titulação de mestrado e/ou doutorado entre a FCF/USP e instituições 
estrangeiras. 

Nesse sentido, vale destacar que 11 dissertações e teses de duplo-doutorado foram 
defendidas na Unidade no período de 2012-2016, e a participação de alunos em estágios em 
outras instituições na forma de doutorado-sanduíche, por exemplo, também tem sido 
expressiva, permitindo o estabelecimento de parcerias em projetos de pesquisa com impacto 
positivo nos Programas de Pós-Graduação, sobretudo na qualidade das publicações 
conjuntas. 

  

                                                           
3 Verificar pág; 60. 
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PESQUISA 

A Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo possui tradição e 
qualidade em pesquisa nas diferentes áreas da Farmácia. Atualmente, 86 docentes e 
aproximadamente 335 alunos de pós-graduação e pesquisadores em nível de pós-doutorado, 
além dos alunos de Iniciação Científica, estão engajados em projetos de pesquisa financiados 
por agências de fomento. 

As investigações científicas da instituição são desenvolvidas por docentes e discentes nos 
vários âmbitos das Ciências Farmacêuticas, envolvendo linhas de pesquisa básicas e 
tecnológicas que contemplam as áreas de química e bioquímica de alimentos; nutrição; 
análises clínicas e toxicológicas; modelagem molecular; síntese de agentes quimioterápicos 
potencialmente ativos; extração de substâncias ativas de plantas brasileiras; novas formas 
farmacêuticas; e controle de qualidade de medicamentos, cosméticos, correlatos, 
biomateriais e alimentos. Para tanto, a FCF/USP abriga um amplo parque de equipamentos, 
adquiridos pelos esforços do corpo docente e por financiamentos junto à CAPES, ao CNPq e à 
FAPESP. 

Mensalmente, a Comissão de Pesquisa (CoPesq) da FCF/USP realiza seminários com o intuito 
de apresentar temas atuais relacionados à pesquisa de ponta nas Ciências Farmacêuticas. 
Essas palestras contam com a participação de vários docentes e alunos de pós-graduação e 
de graduação, com resultados muito positivos para a Unidade, uma vez que se observa o 
estímulo à pesquisa das áreas mais enfraquecidas e o fortalecimento das áreas bem 
estabelecidas. 

Iniciação Científica 

A Iniciação Científica (IC) é uma atividade desenvolvida por alunos de graduação, que 
propõem um projeto de pesquisa ou se inserem em um projeto já em andamento, sob 
orientação de um docente ou pós-doutorando. As atividades de IC têm o objetivo de 
complementar a formação acadêmica e aprimorar o preparo profissional dos alunos, 
promovendo seu desenvolvimento e a convivência com procedimentos e metodologias 
científicas. 

Os alunos que se dedicam a essa atividade podem contar com auxílios de pesquisa oriundos 
de agências de fomento como a FAPESP e a CAPES, que disponibiliza o Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). A USP, através da Pró-Reitoria de Graduação, possui 
um Programa Unificado de Bolsas (PUB). 

Como contrapartida ao recebimento da bolsa, o aluno deve se dedicar exclusivamente à 
pesquisa, de acordo com uma carga horária semanal pré-definida, entregar um relatório 
parcial e outro final contemplando o andamento do trabalho, bem como apresentá-lo, 
quando concluído, no Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP (SIICUSP). Nesse 
contexto, a eventual participação dos alunos em outros eventos, nacionais e internacionais, 
evidencia a qualidade da pesquisa realizada já neste nível, demonstrando o 
comprometimento dos alunos e das boas perspectivas dessa iniciativa enquanto incentivo 
real para o desenvolvimento da pesquisa no país, a partir da formação de pesquisadores 
engajados e preparados para realizar um trabalho de qualidade diante dos desafios atuais. 
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Pós-Doutoramento 

O programa de pós-doutorado da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP tem o objetivo 
de melhorar o nível de excelência científica da Unidade através da pesquisa de alto nível e da 
formação de recursos humanos especializados. No período desta gestão, os docentes da 
FCF/USP, em todos os departamentos, supervisionaram 34 alunos de pós-doutorado que, 
neste nível, contam com auxílios referentes ao Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD), 
da CAPES, e Jovem Pesquisador (JP), da FAPESP. Excepcionalmente são aceitos pesquisadores 
sem bolsa, após avaliação e aprovação do projeto por um parecerista (atualmente, há 11 
pesquisadores nessa situação). 

 

Produção Científica4 

A produção científica de maior relevância consiste na publicação de artigos em periódicos de 
elevado fator de impacto, observando-se que algumas áreas possuem um universo de busca e 
citações mais restrito que outras. A evolução no número geral de publicações foi 
acompanhada da evolução do número de publicações em periódicos internacionais, o que se 
alinha às atuais diretrizes de incentivo à internacionalização da Universidade. Houve também 
o aumento da qualidade dessas publicações, contribuindo para o aumento do conceito dos 
Programas de Pós-Graduação oferecidos junto à CAPES. 

Acrescenta-se, ainda, o aumento do número de patentes (somando-se os registros dos quatro 
departamentos, a Unidade possui 66 patentes registradas e diversos outros pedidos 
pendentes) e de publicações de livros e capítulos de livros, alguns considerados referência em 
território nacional, utilizados em cursos de graduação e pós-graduação de todo o país. 

Acerca da internacionalização da Unidade, o esforço para sua efetivação se reflete em termos 
de colaborações internacionais para publicação de artigos, tanto em revistas brasileiras 
quanto estrangeiras. Tais colaborações representaram aumento importante da produção 
total de artigos, envolvendo pesquisadores provenientes de mais de 40 países. Em geral, tais 
colaborações se relacionam aos diversos convênios internacionais firmados por cada 
departamento. 

É importante destacar que ações mais recentes para internacionalização ainda não 
promoveram resultados significativos na produção de parcerias com pesquisadores de 
Universidades do exterior, havendo expectativa de evolução deste índice nos próximos anos. 

 

Núcleos de Apoio à Pesquisa 

A Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo estimula e apoia a criação de 
Núcleos de Apoio à Pesquisa (NAPs), “órgãos de integração da USP, instituídos com o objetivo 
de reunir especialistas de uma ou mais Unidades e órgãos em torno de programas de 
pesquisa de caráter interdisciplinar e/ou de apoio instrumental à pesquisa5”. 

Partindo de tal incentivo, a FCF/USP tem canalizado esforços para o desenvolvimento de 
núcleos e centros de pesquisa, e para o estabelecimento de convênios com centros de 

                                                           
4 Verificar pág. 43. 
5 Disponível em: <http://www.prp.usp.br/naps/lista-de-naps>. Acesso em: ago. 2016. 
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pesquisa em outras universidades, nacionais e estrangeiras, viabilizando o intercâmbio e o 
aprimoramento dos recursos humanos. 

Assim, a Unidade é sede do Núcleo de Pesquisas Avançadas em Alimentos e Nutrição 
(NAPAN), criado em 2011, ligado ao Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental 
(FBA) e composto por outras 15 Unidades da USP; e do Núcleo de Apoio à Pesquisa em 
Fármacos e Medicamentos para Doenças Negligenciadas (NAP-Farma-DN), criado em 2015, 
ligado ao Departamento de Farmácia (FBF). Por sua vez, a Unidade faz parte do Instituto 
Nacional de Análise Integrada e Risco Ambiental (INCT) e do Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia para Inovação Farmacêutica (INCT-IF), contribuindo com a pesquisa realizada 
nesses âmbitos. 

  



 
                                                                                                                                                                            P á g i n a  | 14 
 

Universidade de São Paulo      |      Faculdade de Ciências Farmacêuticas       |      Relatório de Gestão 2012-2016 

EXTENSÃO 

A Comissão de Cultura e Extensão Universitária (CCEx) da FCF/USP promove um 
relacionamento integrado com a comunidade universitária e com a sociedade, a partir das 
inúmeras atividades acadêmicas, culturais e sociais desenvolvidas por seus professores, 
alunos e funcionários, com destaque para as elencadas a seguir. 

Centro de Memória da FCF/USP 

O Centro de Memória da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo 
(CEMEF) foi criado em 21 de setembro de 2012 e possui a finalidade ativa de selecionar, 
organizar, preservar e divulgar documentos e materiais a respeito da história da Faculdade. 
Em 2013, por meio do edital “Preservação de acervos documentais, memórias e 
monumentos”, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU/USP), foi 
contemplado com verba para consecução de dois projetos: 1) “Desenvolvimento web do sítio 
eletrônico do Centro de Memória da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (CEMEF) da 
Universidade de São Paulo”, proposto pelo Prof. Dr. André Rolim Baby, e 2) “Projeto de 
reestruturação da área física do Setor de Ação Cultural da Divisão de Biblioteca e 
Documentação do Conjunto das Químicas da Universidade de São Paulo”, proposto pela Sra. 
Maria Tereza Magalhães Santos. 

Cursos e Atividades de Extensão 

Residência em Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica 

Dentre os diversos cursos de extensão, destaca-se o Programa de Pós-Graduação na 
modalidade de Residência em Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica, criado em 2012 e 
atualmente em sua 5ª edição, contando com 16 residentes (08 do 1o ano e 08 do 2o ano) e 
uma grade curricular de 5.760 horas, desenvolvida no Hospital Universitário e na Farmácia 
Universitária da USP; em unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMAs)/Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) da Região Oeste de São Paulo; e em Farmacovigilância da Divisão 
Técnica de Produtos Relacionados à Saúde da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. 

O Programa de Residência Farmacêutica tem sido cada vez mais reconhecido e procurado, de 
forma que terá seu processo de seleção ampliado a nível nacional pela FUVEST, juntamente 
com os outros programas de residência oferecidos pela Universidade, a partir de agosto de 
2016. 

Demonstrando as possibilidades e a qualidade do curso, e como resultado da dedicação de 
residentes e orientadores, em 2014 a aluna Caroline de Godoi Rezende Costa Molino, sob 
orientação da Profa. Dra. Eliane Ribeiro, ganhou o Prêmio Incentivo de Ciência e Tecnologia 
para o SUS, recebendo uma bonificação no valor de R$ 15 mil pelo trabalho “Ferramenta em 
rede para compreensão e orientação quanto à organização da Assistência Farmacêutica no 
Sistema Único de Saúde”. A Figura 02 retrata a cerimônia de premiação, ocorrida no dia 12 de 
novembro de 2014. 
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Figura 02. A aluna Caroline de Godoi Rezende Costa Molino e a Profa. Dra. Eliane Ribeiro na cerimônia 
do Prêmio Incentivo de Ciência e Tecnologia para o SUS. 

Programa Universidade Aberta à Terceira Idade 

O Programa Universidade Aberta à Terceira Idade, uma iniciativa da PRCEU/USP, visa integrar 
o idoso à Universidade, disseminando e atualizando suas referências, e proporcionando um 
maior contato com alunos de graduação. Nesse contexto, os professores da FCF/USP, a cada 
semestre, têm proposto atividades como as seguintes oficinas e ciclos de palestras: 

 Plantas aromáticas e especiarias na saúde: história, propriedades e culinária 
(Departamento de Farmácia) 

 Uso correto de medicamentos e outros recursos terapêuticos: abordagem 
multidisciplinar (Departamento de Farmácia) 

 Farmacoterapia e prevenção de doenças na terceira idade (Departamento de 
Farmácia) 

 Envelhecer com qualidade de vida: uma abordagem multidisciplinar (Departamento 
de Farmácia) 

 Produtos de soja versus produtos lácteos: como escolher o melhor para sua saúde 
(Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica) 

Semana Farmacêutica de Ciência e Tecnologia da FCF/USP  

A Semana Farmacêutica de Ciência e Tecnologia da FCF/USP, evento tradicional realizado 
anualmente pela Unidade, engloba a tradicional Semana Universitária Paulista de Farmácia-
Bioquímica, o Simpósio Anual de Pesquisas em Ciências Farmacêuticas e a Campanha de 
Diabetes e Hipertensão. A Semana visa integrar alunos e professores dos cursos de graduação 
e de pós-graduação, desta e das demais Faculdades de Ciências Farmacêuticas do país, além 
de promover a interação da população acadêmica com profissionais atuantes na iniciativa 
privada, nas mais diversas áreas das Ciências Farmacêuticas. A Semana Farmacêutica tornou-
se evento permanente nos últimos 21 anos, período no qual apresentou crescimento 
significativo, contando, nas últimas edições, com a participação de aproximadamente 300 
alunos de graduação, pós-graduação e pós-doutorado, e mais de 50 palestrantes, incluindo 
estrangeiros, além de docentes das faculdades participantes e profissionais da iniciativa 
privada. Em sua última edição, realizada entre os dias 26 e 30/09/2016, a Semana apresentou 
aumento significativo no número de participantes, contando com aproximadamente 400 
inscritos; o mesmo se deu em relação à Campanha de Diabetes e Hipertensão, que atendeu 
1049 pessoas em três dias, número recorde em comparação aos eventos anteriores. 
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Farma Junior 

A Farma Junior é a empresa do curso de Farmácia-Bioquímica da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, subordinada à Comissão de Cultura e Extensão 
Universitária da Unidade. 

Especializada em consultorias à micro e pequenas empresas da área farmacêutica, tem como 
objetivo ser o elo entre o mercado farmacêutico e os graduandos que atuam na empresa, por 
meio da realização de eventos e consultorias que permitem a integração entre os 
participantes, contribuindo para a formação de profissionais diferenciados. Dentre os 
projetos anuais desenvolvidos, destacam-se a Semana de Cosmetologia (SEMCO), o 
Workshop de Alimentos e as visitas técnicas a empresas como Natura e EMS, além da 
promoção de palestras focadas no mercado de trabalho. 

Vale destacar que, neste ano, a Farma Junior conseguiu a aprovação da CCEx e da 
Congregação da Unidade para o seu pleno funcionamento, em atendimento à Resolução 
CoCEx no 6.489, de 11 de janeiro de 20136. O próximo passo é viabilizar, junto ao Conselho 
Gestor do Centro de Vivência, a autorização para utilização desse espaço e, então, ampliar os 
serviços prestados. 

Serviços de Extensão Universitária 

Cada um dos departamentos da Unidade, utilizando-se de sua infraestrutura laboratorial e 
tecnológica, atua junto à comunidade de forma diversa, destacando-se por: 1) oferecer 
serviços de assessoria e consultoria junto a agências financiadoras e órgãos de pesquisa; 2) 
estabelecer relações de cooperação técnica com indústrias, órgãos públicos e órgãos de 
divulgação; e 3) conceder entrevistas técnicas, palestras e cursos de atualização em suas 
respectivas áreas. Nesse contexto, destacam-se os seguintes serviços prestados: 
Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental (FBA) – elaboração da Tabela 
Nutricional de Composição de Alimentos, de importância nacional, indicada pela ANVISA para 
a elaboração de rotulagem nutricional para produtos alimentícios, obrigatória a partir 2006; 
Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas (FBC) – pesquisa em análises toxicológicas 
para o controle antidopagem no esporte, além do Programa de Prevenção e Controle do Uso 
de Drogas no Ambiente de Trabalho; Departamento de Farmácia (FBF) – realiza ensaios, 
estudos e pesquisa aplicada em diversas áreas através do Laboratório de Biofarmacotécnica 
(BIOFAR), do Laboratório de Controle de Qualidade de Medicamentos, Cosméticos, 
Domissanitários, Produtos Afins e Respectivas Matérias-Primas (CONFAR) – certificado pelas 
normas ISSO/IEC 17.025/2005 e habilitado pela ANIVSA e MAPA – e do Laboratório de 
Produtos Fitoterápicos (FITOFAR), enquanto a Farmácia Universitária da USP (FARMUSP), 
inserida no Centro de Produção, Controle e Dispensação de Medicamentos do FBF, vem se 
estabelecendo como referência no ensino, na pesquisa e na extensão na área de Assistência 
Farmacêutica; e Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica (FBT) – dedicou-se, 
junto aos demais departamentos da FCF/USP, especialmente ao correto descarte e 
reciclagem de materiais de laboratório a partir do treinamento de funcionários e professores. 

  

                                                           
6 Disponível em: <http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-cocex-no-6489-de-11-de-janeiro-de-2013>. Acesso em: ago. 2016. 
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Avaliação Institucional acontece periodicamente e engloba todas as atividades 
desenvolvidas na Unidade ao longo de cinco anos. Constituída por uma primeira etapa auto 
avaliativa, seguida de uma avalição externa, realizada por uma comissão composta por 
membros externos responsáveis pela elaboração de parecer acerca das atividades avaliadas, a 
partir da observação e entrevistas com docentes, discentes e funcionários. Assim, entendida 
como uma oportunidade para identificar pontos que possam ser melhorados, a Avaliação é 
tida como norteadora de ações estratégicas voltadas para resultados, incentivando melhorias 
e evidenciando iniciativas positivas que devam ser valorizadas. 

Os pontos positivos indicados na última Avaliação Institucional (2010-2014) são: 

 Graduação: bom relacionamento com os alunos e boa interlocução com as entidades 
acadêmicas; satisfação dos alunos com a qualidade do curso. 

 Pós-graduação: excelente interatividade entre docentes e alunos; esforço para 
internacionalização dos Programas; interesse dos docentes em analisar 
estrategicamente e melhorar a qualidade dos cursos oferecidos; esforço para 
captação de novos alunos; oferta de uma formação de alto nível. 

 Pesquisa: preocupação e empenho em aumentar a qualidade da produção científica – 
que é excelente e dignifica a Unidade –, com transferência de tecnologia e aumento 
dos recursos financeiros obtidos. 

 Extensão: excelente interação entre o ensino e a pesquisa, elevando a importância da 
FCF/USP na sociedade; excelente colaboração com os docentes do Hospital 
Universitário e incentivo à interação dos alunos com esta realidade, alicerçando sua 
futura atividade profissional; excelente curso de Residência Farmacêutica na área de 
Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica; excelente coordenação junto à FARMUSP; 
excelente participação dos docentes em consultorias e assessorias a diferentes 
órgãos; presença de laboratórios acreditados, expressão formal da competência 
desses mesmos laboratórios; excelente envolvimento e participação dos alunos em 
atividades desenvolvidas sob a tutela de docentes nas campanhas de promoção 
voltadas à saúde; grande preocupação com biossegurança, segurança química e 
biológica, descartes laboratoriais e sistema de Gestão Ambiental. 

 Recursos humanos: empenho e comprometimento dos funcionários técnicos e 
administrativos no desempenho de sua função. 

 Infraestrutura: incremento no parque de equipamentos da Unidade, necessário para o 
adequado desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa de alto nível. 

Os pontos indicados acima são expressão do empenho cotidiano desta Direção na construção 
de uma gestão democrática e transparente. Por sua vez, os pontos que podem ser 
melhorados, conforme indicado, nortearam as decisões tomadas no período que sucedeu a 
Avaliação Institucional, além de cristalizar algumas dificuldades que se apresentam, de forma 
mais ampla, nos cursos de Farmácia por todo o país, como a definição do perfil de profissional 
formado no curso de graduação (que impacta na oferta de disciplinas, por exemplo) ou a 
distribuição entre atividades práticas e teóricas neste mesmo nível. Assim, verificou-se que: 

 Graduação: o curso possui carga horária excessiva, limitando a dedicação dos alunos à 
outras atividades; inconsistência de horários entre disciplinas obrigatórias e optativas; 
assimetria acentuada da carga horária entre diferentes departamentos; associação 



 
                                                                                                                                                                            P á g i n a  | 18 
 

Universidade de São Paulo      |      Faculdade de Ciências Farmacêuticas       |      Relatório de Gestão 2012-2016 

das disciplinas obrigatórias e optativas não define de forma clara o perfil do 
farmacêutico; necessidade de adotar estratégias de atuação tendo em conta o perfil 
do profissional que se pretende formar; necessidade de que as disciplinas sejam mais 
focadas na formação farmacêutica de forma mais abrangente e voltada às atividades 
práticas; necessidade de reorganização curricular para contemplar as Ciências do 
Medicamento; necessidade de maior acompanhamento acerca dos estágios 
curriculares obrigatórios. 

Melhorias realizadas pela FCF/USP: Ressalta-se que está em fase final de 
tramitação a aprovação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais, que devem 
entrar em vigor em 2019, com impacto direto sobre o perfil do farmacêutico 
formado, a distribuição da carga horária e as disciplinas oferecidas. 

 Pós-graduação: necessidade de ampliar a integração para, de forma programada, 
permitir a utilização multiusuária de equipamentos científicos; melhorar a 
infraestrutura de segurança nos laboratórios; adequar a infraestrutura para os 
equipamentos existentes; reforçar a formação curricular avançada nas áreas de 
doutoramento; ampliar a oferta de bolsas; apoiar o transporte internacional de 
amostras. 

Melhorias realizadas pela FCF/USP: O incentivo à integração, especialmente no 
que tange à utilização multiusuária de equipamentos, é algo constantemente 
trabalhado por esta gestão. Do mesmo modo, a formação curricular avançada 
tem sido aprimorada com a ampliação da internacionalização. Já a oferta de 
bolsas foi afetada pelo atual cenário de contenção orçamentária nacional, 
estadual e institucional, o que tem impacto direto sobre as agências de fomento e 
as políticas de incentivo da própria Universidade. 

 Pesquisa: necessidade de consolidar e ampliar as colaborações internacionais; 
aumentar o número de pesquisadores internacionais; aumentar a captação de 
recursos; criar laboratórios multiusuários para organizar o espaço físico disponível e 
otimizar a atuação dos profissionais envolvidos; manter as relações com o Hospital 
Universitário e outras estruturas externas à Unidade. 

Melhorias realizadas pela FCF/USP: A ampliação de colaborações internacionais foi 
bastante trabalhada por esta gestão7, contribuindo para a atração de 
pesquisadores estrangeiros e para a formação de um pesquisador diferenciado a 
partir da vivência em ambiente diverso do usual – o que também foi feito através 
da ampliação de colaborações nacionais, que, por sua vez, tem impacto sobre a 
captação de recursos para a Unidade. 

 Extensão: evidenciar as atividades culturais desenvolvidas, ampliando e aprofundando 
sua importância. 

Melhorias realizadas pela FCF/USP: As atividades de extensão desenvolvidas pela 
Unidade passaram a ser divulgadas nas redes sociais, no Portal da FCF/USP na 
internet e através da TV Interativa, localizada no prédio da administração. Além 
disso, o setor de Eventos passou a contar com a dedicação de funcionário 
exclusivo. 

 Recursos humanos: número excessivo de comissões, inviabilizando o trabalho 
produtivo dos docentes nas atividades-fim e dos funcionários no tempo de 
administração dessas mesmas comissões. 

                                                           
7 Verificar págs. 58-61 
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 Infraestrutura: área laboratorial está subdimensionada e não oferece condições de 
segurança; aumento do parque de equipamentos comprometeu ainda mais o espaço 
e as instalações atuais; instalação elétrica de alguns laboratórios não comporta a 
sobrecarga gerada pelos equipamentos; áreas de circulação não apresentam nível de 
segurança adequado; sistemas de segurança disponíveis são insuficientes; é preciso 
repensar a organização dos espaços multiusuários para facilitar a circulação; salas de 
docentes, áreas de lazer e espaços de armazenamento de materiais são limitados; é 
imprescindível e urgente a ampliação das instalações disponíveis, sobretudo nos 
laboratórios. 

Melhorias realizadas pela FCF/USP: A questão da infraestrutura constituiu uma das 
grandes preocupações desta gestão, expressa em esforços reiterados para 
contornar e solucionar especialmente as questões relativas às áreas de ensino e 
pesquisa, e à segurança dos espaços da Unidade de forma geral. Assim, algumas 
das iniciativas voltadas à infraestrutura tomadas entre 2012 e 2016 contemplam a 
melhoria das instalações elétricas nos blocos e laboratórios; a revitalização de 
laboratórios didáticos e multiusuários; a instalação da infraestrutura de segurança 
e investimento em acessibilidade; a reforma e a manutenção de salas de aula; e, 
sobretudo, o investimento na ampliação da estrutura da Unidade, com a 
construção do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, que não foi finalizado 
devido à contingência orçamentária pela qual a Universidade passa atualmente8. 

  

                                                           
8 Todos os investimentos feitos em infraestrutura podem ser verificados em “Infraestrutura” (págs. 21-34). 
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AÇÕES ADMINISTRATIVAS 

As ações administrativas tomadas no período desta gestão voltam-se à garantia de condições 
apropriadas às atividades cotidianas da Unidade, tanto no que diz respeito às atividades-fim 
quanto às iniciativas nas quais estas se apoiam. 

Assim, considerando-se o empenho e a integração entre a equipe gestora das áreas 
Administrativa e Financeira da FCF/USP, foram feitas diversas modernizações e adequações 
nas instalações e equipamentos da Unidade, visando atender às demandas de docentes e 
funcionários a partir de atividades estruturadas e procedimentos legais e burocráticos 
determinados pela legislação tanto em nível federal, estadual e municipal, como institucional. 
Pautando-se pela transparência, esta gestão buscou a eficiência na utilização dos recursos, 
observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade e probidade 
administrativa. 

Infraestrutura 

A Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP possui aproximadamente 20.000 m2 de área 
construída, considerando seus sete blocos, parte do Edifício Semi-Industrial, o Biotério, a 
Biblioteca e a Farmácia Universitária. 

Nesta gestão, concluímos ações de melhoria e adequações de infraestrutura física e 
tecnológica com recursos oriundos do orçamento da FCF/USP e da Reserva Técnica 
Institucional (RTI) da FAPESP. Essas ações tiveram como objetivo principal otimizar os espaços 
visando apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Unidade. O Gráfico 01 ilustra a 
porcentagem de verba destinada às intervenções nas mais diversas frentes. 

 

 
Gráfico 01. Investimento em infraestrutura entre 2012 e 2016, por categoria de intervenção (em 
porcentagem). 

Na sequência, são apresentadas as ações efetivadas, que constituem contribuições 
significativas para melhorar a qualidade das atividades desenvolvidas, aumentando a 
visibilidade do trabalho de docentes e alunos em suas respectivas linhas de pesquisa. 
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Construção do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento 

Localização: Rua do Lago, campus Cidade Universitária “Armando de Sales Oliveira” 
Área: 1.884,40 m2 
Recursos: Reitoria da USP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Fundação Instituto 
de Pesquisas Farmacêuticas (FIPFARMA) 

Benfeitorias: O principal empreendimento desta gestão foi a construção do Centro de 
Pesquisas e Desenvolvimento (CPD), com o objetivo de melhorar as 
condições para o desenvolvimento de pesquisas da Unidade. Estão 
previstas a instalação de central analítica e áreas de multiusuários, com 
laboratórios diversos, dentre eles um laboratório biomolecular com 
caraterísticas nível dois de biossegurança. 

Estágio da obra: Em face do contingenciamento de parte dos recursos em 2014, o prédio 
não foi concluído. 

  

Figura 03. Vista do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, 
Rua do Lago. 

Figura 04. Vista lateral do Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento, Travessa 12. 

Revitalização da sala de aula do Bloco 13A 

Localização: Piso inferior do Bloco 13A 
Área: 92,67 m2 
Recursos: Orçamento da FCF/USP 
Benfeitorias: Para melhoria de infraestrutura, foram instalados forro e paredes com 

isolamento acústico, foi feita a pintura das paredes, instalação de dois 
equipamentos de ar condicionado, persianas e aplicação de película de 
proteção nos vidros das janelas para reduzir a luminosidade externa, 
promovendo maior conforto no ambiente. Também foram feitas 
adaptações e implementado um layout acessível a pessoas com deficiência. 

Estágio da obra: Conclusão em agosto de 2013. 

  

Figuras 05 e 06. Novo layout e vista central da sala de aula do Bloco 13A. 
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Revitalização da sala de aula do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental 

Localização: Bloco 14 
Área: 46,74 m2 
Recursos: Programa de Recuperação de Espaço Didático (Pró-ED) da Pró-Reitoria de 

Graduação 
Benfeitorias: Instalação de lousa interativa, beneficiando aproximadamente 470 alunos 

(períodos integral e noturno) e aplicação de película de proteção nos 
vidros, reduzindo a luminosidade e criando um ambiente mais confortável 
para os usuários. 

Estágio da obra: Conclusão em agosto de 2013. 

 

Figura 07. Lousa interativa e tela de projeção da sala de aula do Bloco 14. 

Revitalização das instalações elétricas dos laboratórios do Departamento de Alimentos e 
Nutrição Experimental 

Localização: Blocos 13A e 14 
Área: 1.266 m2 
Recursos: Reserva Técnica Institucional (RTI) da FAPESP 
Benfeitorias: A reforma dos quadros de energia elétrica visou a adequação da rede à 

demanda atual de novos equipamentos e aparelhos de ar condicionado, 
beneficiando todos os laboratórios pertencentes ao Departamento de 
Alimentos e Nutrição Experimental. 

Estágio da obra: Conclusão em agosto de 2016. 

 

 

Figuras 08 e 09. Novos quadros elétricos instalados no piso térreo e primeiro pavimento do Bloco 14. 
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Automatização do sistema de higienização de vidrarias do Departamento de Alimentos e 
Nutrição Experimental 

Localização: Bloco 14 
Recursos: Reserva Técnica Institucional (RTI) da FAPESP 
Benfeitorias: A lavadora de vidrarias é um equipamento de uso compartilhado entre os 

vários grupos de pesquisa alocados no Departamento. Sua capacidade de 
lavagem de material e velocidade de execução de limpeza tornam o 
processo de lavagem eficiente, minimizando possíveis interferências nas 
análises posteriores e trazendo benefício técnico-científico às pesquisas. 

Estágio da obra: Conclusão em julho de 2015. 

 

 

Figuras 10 e 11. Vista da lavadora de vidrarias (fechada e aberta) do FBA/FCF/USP. 

Revitalização do laboratório de Toxicologia do Departamento de Análises Clínicas e 
Toxicológicas 

Localização: Bloco 13B 
Área: 61,15 m2 
Recursos: Programa de Recuperação de Espaço Didático (Pró-ED) da Pró-Reitoria de 

Graduação 
Benfeitorias: O espaço foi modernizado após melhorias nos mobiliários e espaço físico. 

Essa reestruturação otimizou e ampliou a segurança no manuseio de 
substâncias químicas, em atendimento às normas de segurança e de 
acessibilidade vigentes, e aumentou de 25 para 40 o número de alunos 
por aula. 

Estágio da obra: Conclusão em agosto de 2013. 

 

 

Figuras 12 e 13. Vista geral e esquadrias com película protetora nas janelas do laboratório didático do 
Bloco 13B. 
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Reforma das instalações elétricas dos laboratórios do Departamento de Análises Clínicas e 
Toxicológicas 

Localização: Blocos 13B e 17 
Área: 1.909 m2 
Recursos: Superintendência do Espaço Físico (SEF) da USP e Reserva Técnica 

Institucional (RTI) da FAPESP 
Benfeitorias: A reforma dos quadros de energia elétrica visou a adequação da rede à 

demanda atual de novos equipamentos e aparelhos de ar condicionado, 
beneficiando todos os laboratórios pertencentes ao Departamento de 
Análises Clínicas e Toxicológicas. 

Estágio da obra: Conclusão em agosto de 2016. 

 
 

Figuras 14 e 15. Novos quadros elétricos instalados no térreo e primeiro pavimento do Bloco 17. 

Revitalização dos laboratórios didáticos do Departamento de Farmácia 

Localização: Blocos 13 e 15 
Área: 235,88 m2 
Recursos: Programa de Recuperação de Espaço Didático (Pró-ED) da Pró-Reitoria de 

Graduação 
Benfeitorias: Adequação do layout e melhorias do espaço físico, parque de 

equipamentos e mobiliários para comportar um maior número de alunos 
após a reestruturação do currículo do curso de Farmácia-Bioquímica. As 
intervenções atendem às normas de segurança e acessibilidade e criam um 
ambiente confortável. 

Estágio da obra: Conclusão em agosto de 2015. 

 

 

Figura 16. Bancadas do laboratório didático do 
Bloco 13. 

Figura 17. Coifas e sistema de exaustão do 
laboratório didático do Bloco 15. 
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Revitalização do laboratório multiusuário do Departamento de Tecnologia Bioquímico-
Farmacêutica 

Localização: Edifício Semi-Industrial 
Área: 100 m2 
Recursos: Reserva Técnica Institucional (RTI) da FAPESP 
Benfeitorias: O espaço foi ampliado e modernizado com melhoria dos mobiliários e 

espaço físico. Essa reestruturação otimizou e ampliou a segurança no 
manuseio dos equipamentos e desenvolvimento das pesquisas realizadas 
neste ambiente. 

Estágio da obra: Conclusão em agosto de 2013. 

 

Figura 18. Vista do laboratório multiusuário do FBT/FCF/USP. 

Reforma das instalações elétricas e instalação de gerador do Departamento de Tecnologia 
Bioquímico-Farmacêutica 

Localização: Edifício Semi-Industrial 
Área: 3.066 m2 
Recursos: Superintendência do Espaço Físico (SEF) da USP e Reserva Técnica 

Institucional (RTI) da FAPESP 
Benfeitorias: A aquisição de gerador e reforma das instalações elétricas com o objetivo 

de adequar a rede à demanda atual de novos equipamentos e aparelhos 
de ar condicionado, beneficiando todos os laboratórios e salas 
pertencentes ao Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica. 

Estágio da obra: Em andamento. 

  

Figuras 19 e 20. Gerador de 140 Kva do Edifício Semi-Industrial. 
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Complementação da infraestrutura dos laboratórios multiusuários da FCF/USP 

Localização: Subsolo do Edifício Semi-Industrial 
Área: 2.124 m2 
Recursos: Orçamento da FCF/USP e Reserva Técnica Institucional (RTI) da FAPESP 
Benfeitorias: Os laboratórios multiusuários da FCF/USP foram revitalizados para 

utilização em aulas práticas. Durante essa revitalização, sua estrutura física 
foi complementada com a instalação de capelas de exaustão. 

Estágio da obra: Conclusão em julho de 2015. 

 

 

Figura 21. Vista do laboratório multiusário. Figura 22. Equipamento de exaustão. 

Manutenção e melhoramentos em infraestrutura do Biotério de Produção e Experimentação 

Localização: Avenida Professor Lineu Prestes, 822 
Área: 850 m2 
Recursos: Orçamento da FCF/USP e Reserva Técnica Institucional (RTI) da FAPESP 
Benfeitorias: O Biotério de Produção e Experimentação animal necessita de constante 

acompanhamento e manutenção dos equipamentos, melhorando a 
infraestrutura para os animais e para o desenvolvimento das pesquisas. 
Neste ano, foram efetuados serviços de impermeabilização e melhorias no 
sistema de refrigeração. 

Estágio da obra: Conclusão em agosto de 2016. 
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Modernização da infraestrutura da Farmácia Universitária (FARMUSP) 

Localização: Rua da Praça do Relógio, Centro de Vivência da Reitoria 
Área: 563,65 m2 
Recursos: Orçamento da FCF/USP 
Benfeitorias: Para atender ao novo modelo de atuação do farmacêutico, de acordo com 

as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Farmácia (Resolução no 2/2002) 
e alinhado ao Projeto Político Pedagógico da FCF/USP, foi feita a mudança 
do layout da FARMUSP e as adequações físicas necessárias. 

Estágio da obra: Conclusão em fevereiro de 2014. 

  

Figura 23. Vista do Centro de Informação de 
Medicamentos (CIM). 

Figura 24. Vista de um dos consultórios da 
Farmácia Universitária da USP (FARMUSP). 

Reforma nos telhados da Divisão de Biblioteca e Documentação do Conjunto das Químicas 

Localização: Avenida Professor Lineu Prestes, 822 
Área: 3.473 m2 
Recursos: Orçamento da FCF/USP 
Estágio da obra: Conclusão em julho de 2016. 

Instalação de reservatório de água 

Localização: Avenida Professor Lineu Prestes, 580 
Recursos: Reserva Técnica Institucional (RTI) da FAPESP 
Benfeitorias: Dentro do projeto de segurança dos blocos da FCF/USP, foi contemplada a 

instalação de novo reservatório de água, com capacidade para 135.000 m3. 
Após adequação da rede hidráulica, será possível observar a melhoria na 
qualidade da água em toda a Unidade. 

Estágio da obra: Conclusão em janeiro de 2016. 

 
 

Figuras 25 e 26. Reservatório metálico com capacidade para 135.000 m3. 
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Adequação e melhorias nas instalações do tanque de nitrogênio 

Localização: Avenida Professor Lineu Prestes, 580 – lateralmente ao Bloco 13B. 
Área: 25 m2 
Recursos: Orçamento da FCF/USP 
Benfeitorias: Para o adequado funcionamento do tanque de nitrogênio, bem como em 

atendimento às normas de segurança no trabalho dos usuários que 
efetuam a retirada e o transporte do nitrogênio líquido, foram efetuadas 
melhorias nas instalações do equipamento, com a construção de uma 
rampa de acesso e a manutenção no tanque, evitando interrupções no 
fornecimento de nitrogênio líquido. 

Estágio da obra: Conclusão em novembro de 2015. 

 

Figura 27. Tanque de nitrogênio líquido. 

Equipamentos de purificação de água por osmose reversa 

Localização: Blocos de ensino e pesquisa 
Recursos: Reserva Técnica Institucional (RTI) da FAPESP e Programa de Apoio à Pós-

Graduação (PROAP) da CAPES 
Benfeitorias: A FCF/USP possuía trinta destiladores para produção semanal de 

aproximadamente 2.700 litros de água destilada. A Congregação da 
Unidade aprovou a substituição gradativa de todos os destiladores por 
equipamentos para purificação de água por osmose reversa, com vistas ao 
programa de minimização do consumo de água e energia elétrica vigente. 
Todos os destiladores convencionais foram substituídos por esse 
equipamento. 

Estágio da obra: Conclusão em junho de 2015. 
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Troca e recuperação de esquadrias 

Localização: Blocos 13B, 13A, 13, 14, 15, 16 e 17 
Recursos: Orçamento da FCF/USP 
Benfeitorias: Os prédios da FCF/USP necessitavam de troca ou recuperação das 

esquadrias deterioradas. Após análise especializada, foi realizada a 
substituição das esquadrias dos blocos 13A e 13B e recuperação das 
esquadrias dos blocos 13 a 17, tornando os ambientes mais confortáveis e 
seguros. 

Estágio da obra: Conclusão em fevereiro de 2015. 

 

 

Figuras 28 e 29. Vista das novas esquadrias instaladas no Bloco 13B. 

Adequação das instalações para atendimento às pessoas com deficiência 

Localização: Blocos 13B, 13A, 13, 14, 15, 16 e 17 
Recursos: Orçamento da FCF/USP 
Benfeitorias: Em observância à Lei 11.345/1993 e ao Decreto 45.122/2004, que dispõem 

sobre a adequação das edificações à acessibilidade das pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida, desde 2012 a FCF/USP tem 
realizado várias intervenções direcionadas a esse público ajustando suas 
instalações com atualização do layout interno dos prédios, melhoria e 
adaptação dos acessos, reforma dos sanitários e vestiários, e adequação de 
auditórios, laboratórios e salas de atendimento. 

Estágio da obra: Conclusão em agosto de 2013. 

 
 

Figura 30. Sanitário adaptado do Bloco 13B. Figura 31. Bebedouro acessível no piso térreo 
do Bloco 14. 
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Modernização da infraestrutura de rede de internet 

Localização: Blocos 13A, 16 e 17 
Área: 3.453 m2 
Recursos: Orçamento da FCF/USP e Projeto USP IPV6 
Benfeitorias: O Projeto USP IPV6 implementou nova rede de internet em todos os blocos 

da FCF/USP. Para tanto, a Unidade criou e investiu em espaços específicos 
nos blocos para salas de racks, além de ampliar o parque computacional e 
modernizar a infraestrutura de rede, aumentando a qualidade e a 
velocidade do serviço de rede. 

Estágio da obra: Conclusão em agosto de 2013. 

 

 

 
Figuras 32, 33 e 34. Infraestrutura de rede da sala de rack do Bloco 16. 

Ampliação do sistema de CFTV e instalação de alarmes em todos os blocos e no Edifício Semi-
Industrial 

Localização: Blocos 13A, 13B, 13, 14, 15, 16, 17 e Edifício Semi-Industrial 
Área: 20.000 m2 
Recursos: Orçamento da FCF/USP e Projeto USP IPV6 
Benfeitorias: A partir da identificação da necessidade de novos pontos de 

monitoramento, o sistema de segurança foi ampliado com a instalação de 
12 novas câmeras em ambientes internos e externos, totalizando 96 
câmeras instaladas, prosseguindo com o plano de segurança e sistema de 
Circuito Fechado de TV (CFTV). 

Estágio da obra: Conclusão em agosto de 2013. 

 
 

Figuras 35 e 36. Novos pontos de monitoramento externo e interno aos edifícios. 



 
                                                                                                                                                                            P á g i n a  | 31 
 

Universidade de São Paulo      |      Faculdade de Ciências Farmacêuticas       |      Relatório de Gestão 2012-2016 

Implantação de infraestrutura de segurança nos edifícios para obtenção do alvará do Corpo de 
Bombeiros 

Localização: Blocos 13A, 13B, 13, 14, 15, 16 e 17 
Área: 14.000 m2 
Recursos: Orçamento da FCF/USP e Reserva Técnica Institucional (RTI) da FAPESP 
Benfeitorias: Nos últimos anos, a FCF/USP tem adotado medidas para ampliar a 

segurança em toda a sua área construída após levantamento das 
necessidades observadas, havendo um projeto executado conforme as 
normas de segurança necessárias para obtenção do alvará do Corpo de 
Bombeiros e em atenção à Política Ambiental da FCF/USP. 

Estágio da obra: Conclusão em julho de 2014. 

  

Figura 37. Saída de emergência instalada no 
auditório “Maria Apparecida Pourchet Campos”. 

Figura 38. Corrimãos instalados em todos os 
prédios da FCF/USP. 

Obtenção do alvará do Corpo de Bombeiros 

Localização: Blocos 13A, 13B, 13, 14, 15, 16 e 17 
Área: 14.000 m2 
Recursos: Orçamento da FCF/USP e Reserva Técnica Institucional (RTI) da FAPESP 
Benfeitorias: Obtenção do alvará do Corpo de Bombeiros após o atendimento de 

requisitos de melhorias na infraestrutura da FCF/USP, comprovando que os 
prédios da Unidade possuem medidas de segurança contra incêndio, 
conforme legislação e Política Ambiental aprovada pela Congregação da 
Unidade em 2004. 

Estágio da obra: Obtenção em 06 de abril de 2016. 

Implementação do cartão de identificação de veículos da FCF/USP 

Localização: Estacionamento e bolsões da FCF/USP 
Recursos: Orçamento da FCF/USP 
Benfeitorias: Por não haver barreiras físicas nos prédios e estacionamentos da Unidade, 

a vulnerabilidade torna-se mais evidente, de modo que ações preventivas e 
estruturadas são instrumentos eficientes para a redução de emergências. 
Neste contexto, foi implementado o cartão de identificação de veículos, 
proposto e desenvolvido pelo corpo funcional desta Faculdade, visando dar 
suporte aos usuários e atender às eventuais emergências. 

Estágio da obra: Conclusão em junho de 2016. 
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Reorganização das instalações do piso superior do prédio da Administração 

Localização: Bloco 13A 
Área: 374,20 m2 
Recursos: Orçamento da FCF/USP e Reserva Técnica Institucional (RTI) da FAPESP 
Benfeitorias: Para atendimento de legislação relativa às atividades dos Comitês de Ética 

(humana e animal), que estipula que as mesmas sejam desenvolvidas em 
espaço restrito, e para criação de sala de professor visitante, o espaço 
compreendido no entorno da Diretoria foi redimensionado, adequando-se 
às necessidades e apresentando novo layout das salas. 

Estágio da obra: Conclusão em julho de 2015. 

  

Figura 39. Reorganização do acervo do Museu da 
FCF/USP, sala de reuniões, sala de professor visitante, 
sala do Vice-Diretor e Serviço de Apoio Acadêmico. 

Figura 40. Corredor da Diretoria e salas das 
Assistências Administrativa e Acadêmica. 

Implantação do Centro de Memória da FCF/USP (CEMEF) 

Localização: Divisão de Biblioteca e Documentação do Conjunto das Químicas 
Área: 128,4 m2 
Recursos: Orçamento da FCF/USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária 
Benfeitorias: O CEMEF foi criado com o objetivo de, ativamente, selecionar, organizar, 

preservar e divulgar documentos e materiais que abordem a história da 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, promovendo a pesquisa 
relacionada à memória da Instituição, conforme Regimento baixado através 
da Portaria Interna FCF/USP no 316, de 27 de setembro de 2012. 

Estágio da obra: Conclusão em outubro de 2015. 

 
 

Figuras 41 e 42. Vista panorâmica do Centro de Memória da FCF/USP. 
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Elaboração de projeto executivo do Edifício Didático e passarela, demolição da marquise e 
recuperação da área de circulação externa dos blocos da Unidade 

Localização: Avenida Professor Lineu Prestes, 580 
Área: 3.500 m2 
Recursos: Reserva Técnica Institucional (RTI) da FAPESP 
Benfeitorias: O projeto executivo refere-se à construção de nova passarela em 

substituição à atual marquise, em acentuado processo de deterioração. A 
marquise em dois pisos permitirá o acesso entre os blocos (piso térreo e 
superior), melhorando a segurança, o controle de fluxo, a circulação entre os 
blocos e liberando corredores e saídas de emergência, além de regularizar as 
questões de acessibilidade. 

Estágio da obra: Conclusão em novembro de 2012. 

  

Figura 43. Vista atual da marquise. Figura 44. Perspectiva da futura passarela (dois pisos). 

Demolição da marquise e adequação da circulação externa 

Localização: Avenida Professor Lineu Prestes, 580 
Área: 2.000 m2 
Recursos: Superintendência do Espaço Físico (SEF) da USP 
Benfeitorias: Antes da demolição da marquise, é preciso adequar as instalações e 

acessos aos blocos da Unidade, bem como as portas de emergência dos 
mesmos. Atualmente, está em andamento a obra de reforma e adequação 
dos acessos externos dos blocos (fundos) para desvio e liberação do fluxo 
de usuários quando da interdição da marquise para demolição. 

Estágio da obra: Em andamento. 

 

Figura 45. Ilustração das adequações da circulação externa da área posterior dos blocos 13B, 13A, 13, 
14, 15, 16, 17 e 18. 
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Portal da FCF/USP na internet 

Domínio:  <www.fcf.usp.br> 
Recursos: Reserva Técnica Institucional (RTI) da FAPESP 
Benfeitorias: A criação do Portal fundamenta-se pela proposta de se ter um ponto de 

acesso direto ao conjunto de serviços e informações relativas à FCF/USP, 
de modo que este espaço se estabeleça como centro organizador e 
distribuidor de conteúdo para usuários e interessados em geral. 

Estágio da obra: Conclusão em janeiro de 2014. 

 

Figura 46. Página inicial do Portal da FCF/USP. 
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GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

A Seção Técnica de Informática (STI) é responsável pela gestão da infraestrutura de software 
e hardware da Unidade, prestando um serviço marcado pelo dinamismo e pela precisão. Seu 
quadro de funcionários, formado por dois Analistas de Sistemas e três Técnicos de 
Informática, atende às necessidades dos usuários, voltando-se especialmente às inovações e 
novas tecnologias, com a criação e implementação de aplicativos e sistemas que dão suporte 
ao trabalho realizado por docentes e funcionários técnicos e administrativos da Unidade, 
além dos sistemas corporativos implantados pela Administração Central. Ainda, uma vez que 
diz respeito diretamente à área e visando uma melhor aplicação dos recursos, é relevante a 
participação dessa Seção nos processos de pregão que envolvem a aquisição de 
equipamentos de informática. 

Em relação ao parque computacional da Unidade, conforme informações apresentadas no 
Quadro 10, observa-se que, nos últimos quatro anos, o número de computadores, entre 
desktops e notebooks, se manteve numericamente o mesmo (eram aproximadamente 640 
em 2012, mas o número final em 2016 contempla, também, outros dispositivos). Já o número 
de servidores de redes e impressoras (eram 6 e 400, respectivamente, em 2012) sofreu 
redução em virtude da otimização dos serviços prestados e dos equipamentos utilizados. Por 
outro lado, em comparação a 2012, o número de lousas interativas (2), antenas de rede sem 
fio (20) e equipamentos de videoconferência (2) foi ampliado diante da demanda por novas 
tecnologias verificada no período desta gestão. 

Quadro 10. Parque computacional da FCF/USP em 2016. 
Parque computacional da FCF/USP 

Quantidade Tipo de equipamento 
850 Microcomputadores, sendo aproximadamente 350 equipamentos em 

trânsito (notebooks, tablets e smartphones) 
200 Impressoras 

4 Lousas interativas 
30 Antenas de rede sem fio 

5 Equipamentos de videoconferência 
5 Servidores de rede para hospedar a página da FCF/USP, arquivos de 

usuários, distribuição automática de IPs para equipamentos de rede 
sem fio, servidor de redundância de distribuição automática de IPs, 
distribuição de acesso à Nuvem USP e servidor de permissão de acesso 
à rede sem fio 

Inovações da Seção Técnica de Informática 

Nestes quatro últimos anos, a Seção Técnica de Informática realizou melhorias nos serviços 
oferecidos a todos os usuários em diversas frentes: 
 Com o projeto de reforma e estruturação de cabeamento de rede e telefonia nas 

Unidades da USP, foram criadas salas de 7 m2 nos Blocos 14, 15, 16 e 17, exclusivas 
para instalação de racks. Ainda, no Bloco 16 foi instalada a infraestrutura de 
eletrocalhas, canaletas, cabeamento e rack, faltando apenas o Departamento da 
Tecnologia da Informação (DTI) da USP passar a fibra óptica do Centro de Vivência do 
Conjunto das Químicas, recentemente instalada e ativada, para o Bloco 16. Também 
foram criadas salas de rede nos Blocos 13B e 13A, espaços exclusivos para instalação 
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dos equipamentos de rede, com finalidade de distribuição de pontos para todo o 
prédio, e manutenção da rede do piso superior do Bloco 15. 

 Desativação do sistema de telefonia analógica e migração para o sistema Voice over 
Internet Protocol (VoIP) nos Blocos 13A e 16. Efetuada essa migração, passou a haver 
o gerenciamento desse sistema de telefonia. 

 Transferência do sistema de chamados eletrônicos para o servidor da STI. 
 Atualização de hardware e software do servidor de rede sem fio da FCF/USP, e 

configuração e ativação de novos pontos de rede categoria IPV6 nos blocos 13A e 16. 
 Criação da Nuvem da FCF/USP, com acompanhamento de máquinas virtuais (VM) 

Linux e Windows, local de instalação de aplicativos, programas e arquivos, sistemas 
online que não se encontram em um computador específico, mas em uma rede. 

 Migração do servidor DHCP Windows Server 2008 para 2012 (trata-se de serviço que 
gerencia e disponibiliza endereços IPs aos computadores conectados à Internet) e 
posterior redundância do servidor através de atualização de hardware e software, 
criando o servidor espelho. 

 Disponibilização do sistema de videoconferência no auditório “Profa. Maria 
Apparecida Pourchat Campos”. 

 Acompanhamento do desenvolvimento do projeto da criação do Portal da FCF/USP – 
reconstrução do site pela empresa Informa Informática, e treinamento interno aos 
usuários responsáveis pela alimentação dos dados. Após a entrega do site (2014), 
passou a ser atribuição da Seção de Informática acompanhar a atualização das 
informações, realizada pelos funcionários responsáveis pela alimentação dos dados, 
orientando-os a este respeito após o treinamento. 

 Gerenciamento e manutenção do Portal da FCF/USP, com migração parcial de alguns 
aplicativos hospedados localmente para o servidor da Superintendência de Tecnologia 
da Informação (STI), e migração parcial da linguagem de programação. 

 Ativação da nova rede da Farmácia Universitária (FARMUSP), com migração da fibra 
óptica do antigo para o novo equipamento (rack) de distribuição de pontos de rede e 
telefonia; instalação de lousa eletrônica e suporte na área de informática (servidor, 
estações de trabalho, impressoras, notebooks, projetores e demais sistemas); 
colaboração junto ao Projeto de Desenvolvimento do novo sistema da Farmácia 
Universitária; e criação do domínio FARMUSP9 na rede. 

 Registro de domínio junto ao STI para o Laboratório de Planejamento e Síntese de 
Substâncias Bioativas10. 

 Registro de domínio junto ao STI para o Centro de Memória da FCF/USP11. 
 Desenvolvimento (em fase inicial) da página de comemoração dos 120 anos da 

FCF/USP. 

  

                                                           
9 Disponível em: <www.farmusp.usp.br>. Acesso em: ago. 2016. 
10 Disponível em: <www.lapessb.fcf.usp.br>. Acesso em: ago. 2016. 
11 Disponível em: <www.cemef.fcf.usp.br>. Acesso em: ago. 2016. 
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Assim, os sistemas e aplicativos criados e gerenciados pela Seção Técnica de Informática 
no período desta gestão foram: 

Quadro 11. Sistemas criados e gerenciados pela STI/FCF/USP entre 2012 e 2016. 
Sistema Atividades suportadas 
Colegiados e Comissões Atualização das páginas referentes aos Colegiados e 

Comissões da FCF/USP no site da Unidade 
Gerenciamento de dados 
para órgãos deliberativos e 
reuniões internas 

Gestão dos dados do CTA, da Congregação e dos Conselhos 
de Departamento, com disponibilização de pauta e 
documentos relativos aos membros envolvidos nessas 
reuniões 

Gerenciamento de dados 
para Iniciação Científica 

Gestão dos dados referentes à Iniciação Científica, com 
banco de dados para submissão de projetos e relatórios 
parciais e finais de pesquisa 

Submissão de TCC Ferramenta utilizada para submissão dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso dos alunos de graduação 

Submissão de relatórios Ferramenta utilizada para submissão dos relatórios de 
atividades de alunos de pós-graduação 

Recibos virtuais Emissão de recibos via web para o Serviço de Expediente 
Requisições técnicas de 
informática 

Gerenciamento online de chamados técnicos relacionados 
ao Setor Técnico de Informática 

Requisições técnicas de 
manutenção predial 

Gerenciamento online de chamados técnicos relacionados à 
Seção de Manutenção e Reparos 

Agendamento para 
equipamento de tratamento 
do Centro de Imagem Animal 

Gerenciamento (agendamento) para uso de dois 
equipamentos para tratamento de dados do Centro de 
Imagem Animal, no Laboratório de Citopatologia e 
Bioquímica 

Requisição de ressonância 
magnética 

Gerenciamento (controle e agendamento) de uso da 
máquina de ressonância magnética, além de cadastro e 
acesso de docentes para envio de arquivos de análise de 
ressonância magnética 

Cadastro de usurários no 
servidor de pastas 

Gerenciamento de usuários e respectivos documentos 
armazenados e compartilhados no servidor de pastas 

Confirmação de matrícula 
online 

Criação de ferramenta automática para matrícula online de 
alunos de graduação através do CPF 

Inscrição em cursos e eventos Inscrição online em cursos e eventos oferecidos pela 
FCF/USP 

Reserva de salas Gestão e reserva online de salas e espaços da FCF/USP junto 
ao Serviço de Apoio Acadêmico 

Temporizador Ferramenta para contagem de tempo, geralmente utilizada 
em eventos 

Votação eletrônica Ferramenta utilizada para votações em reuniões do CTA e 
da Congregação da FCF/USP 

Placas de carros Gerenciamento e controle das placas dos carros de 
professores, alunos e funcionários da FCF/USP 
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DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO DO CONJUNTO 

DAS QUÍMICAS 

A Divisão de Biblioteca e Documentação do Conjunto das Químicas (DBDCQ) da Universidade 
de São Paulo, criada em 1965, é responsável pelos acervos da Biblioteca do Instituto de 
Química e da Biblioteca da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, possuindo um acervo total 
composto por 333.260 volumes, incluindo livros, teses, volumes de periódicos encadernados 
e audiovisuais. 

Em relação às assinaturas de periódicos, a partir de 2012, com a execução da “Política para as 
aquisições de periódicos – assinaturas de 2012”, só foi possível a renovação das assinaturas 
de cinco periódicos nacionais (Ciência Hoje, Ciência e Cultura, Veja, O Estado de São Paulo e 
Folha de São Paulo) e seis títulos internacionais cujos processos estavam em andamento. Já 
no ano de 2016 ocorreu novo contingenciamento de verba, afetando novamente o acervo de 
periódicos da DBDCQ/USP, de forma que, dos 121 títulos iniciais, apenas 51 assinaturas 
internacionais de formatos online ou online/impresso foram renovadas. Até o momento, não 
há previsão de repasse de verba para o pagamento dos 70 títulos pendentes. 

Atendimento aos usuários, circulação e publicação 

As atividades de atendimento aos usuários são realizadas pelo Serviço de Referência, 
Circulação e Publicação, que coordena as atividades da Seção de Publicação, sendo 
responsável pela catalogação de toda a produção científica e pela indexação em bases de 
dados externas, como o LILACS12 e a BIREME13, nas quais são indexados os artigos, livros e 
teses das áreas de Ciências da Saúde. No caso da DBDCQ/USP, cabe indexar os periódicos 
Nutrire, Revista Brasileira de Plantas Medicinais e Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences 
– que também possui as atividades editoriais geridas pela DBDCQ/USP. 

A Seção de Referência e Informação é responsável por todas as atividades de atendimento ao 
público, comunicação e marketing da Biblioteca, e vem adequando seus serviços à biblioteca 
digital, criando produtos que atendam à necessidade de seus usuários em período integral, 
via web. Desse modo, entre 2012 e 2016, foram implementados diversos serviços online, 
especialmente após o desenvolvimento de uma nova homepage da DBDCQ/USP, 
possibilitando que serviços como empréstimo entre bibliotecas, solicitação de cópias, revisão 
de referências bibliográficas, reserva de sala multimídia, doação de material bibliográfico e 
sugestões para aquisição remota de obras, contando com um canal para atendimento virtual 
aos usuários. Além disso, os canais de comunicação com os usuários foram ampliados por 
meio das mídias sociais, com a criação das páginas e contas no Facebook e Twitter, através 
dos quais a Biblioteca veicula notícias, informa sobre eventos e faz os comunicados relativos 
às áreas atendidas, além de outros assuntos de interesse da comunidade. 

Desde 2013, a Biblioteca começou a participar da Semana do Livro e da Biblioteca, atividade 
proposta pelo Sistema Integrado das Bibliotecas da USP (SIBi/USP), incluindo-se entre as 
atividades a responsabilidade de planejar e desenvolver o evento, atualmente em sua 4ª edição. 
                                                           
12 LILACS é o mais importante e abrangente índice da literatura científica e técnica da América Latina e Caribe, contribuindo há 30 anos para 
o aumento da visibilidade, acesso e qualidade da informação em saúde na região. Disponível em: http://lilacs.bvsalud.org/. Acesso em: ago. 
2016. 
13 Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. Disponível em: <http://www.paho.org/bireme/>. Acesso em: 
ago. 2016. 
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A partir de 2014, a equipe de referência passou a utilizar a plataforma ISSUU14 na 
apresentação de produtos de informação, como os guias para localização de livros e revistas, 
facilitando a busca e localização de acervo em tempo integral. No mesmo ano, a equipe 
lançou mais um veículo de divulgação online dos produtos e serviços oferecidos, o Wiki, por 
meio do software colaborativo Wikia15. Outros serviços diferenciados foram a contribuição na 
elaboração de pôsteres, painéis, exposições e vídeos apresentados na Virada Científica, na 
Semana de Portas Abertas, durante a feira USP e as Profissões e no Congresso do IQ. 

Diante dos serviços remotos implementados pela Biblioteca, podemos observar algumas 
variações nos dados estatísticos dos serviços executados de forma local, como o empréstimo 
de material bibliográfico, a consulta ao acervo, o atendimento ao usuário e a revisão de 
referências bibliográficas. Essas mudanças podem ser vistas nos Gráficos 02 a 04, que 
representam o volume dos serviços locais de 2012 a 2016. 

 
Gráfico 02. Evolução da circulação do acervo da DBDCQ: empréstimos e renovações. 

 
Gráfico 03. Volume de consultas ao acervo da DBDCQ. 

 

                                                           
14 Plataforma livre para disponibilização de publicações eletrônicas. Disponível em: <https://issuu.com/>. Acesso em: ago. 2016. 
15 Disponível em: <http://bcqusp.wikia.com/wiki/Biblioteca_do_Conjunto_das_Qu%C3%ADmicas_Wiki>. Acesso em: ago. 2016. 
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Gráfico 04. Atendimentos aos usuários da DBDCQ. 

Entre 2012 e 2016, o Serviço de Comutação Bibliográfica (COMUT) passou por reformulações, 
destacando-se, em 2012, o serviço de comutação entre as bibliotecas do sistema USP, 
instituído pelo SIBi/USP, fazendo com que o fornecimento de cópias não tenha custo aos 
usuários, uma vez que os artigos são digitalizados. Em 2013, a Biblioteca criou um formulário 
eletrônico para solicitação de cópias, o que agilizou o atendimento a essas solicitações. 
Entretanto, o intercâmbio com a BIREME foi suspenso temporariamente, impactando 
negativamente no fornecimento de cópias, pois o acervo de periódicos desta instituição é 
significativo na área de Ciências Biomédicas. A análise de volume de dados pode ser vista nos 
Gráficos 05 a 07. 
 

 
Gráfico 05. Serviço de Comutação Bibliográfica: pedidos recebidos pela DBDCQ. 
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Gráfico 06. Serviço de Comutação Bibliográfica: quantidade de cópias fornecidas pela DBDCQ, por categoria. 

 
Gráfico 07. Serviço de Comutação Bibliográfica: pedidos recebidos e atendidos pela DBDCQ, por categoria. 

Atividades e projetos desenvolvidos no período de 2012 a 2016 

Os projetos submetidos pela Biblioteca à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária 
(PRCEU/USP) no período desta gestão foram: 1) em 2012, edital para “Restauração do acervo 
de obras raras e especiais”. A Biblioteca foi contemplada com recurso de R$ 50.000,00, 
possibilitando a restauração de 100 obras pertencentes à categoria indicada; 2) também em 
2012, edital para “Readequação do espaço físico na Divisão de Biblioteca e Documentação do 
Conjunto das Químicas da USP para implantação dos Centros de Memória da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas e do Instituto de Química da USP”, contando com verba de 
R$ 87.513,00. Após contingenciamento, apenas um terço desse valor foi recebido, sendo que 
o restante foi compensado pelo repasse do montante do 3o edital de 2013; e 3) em 2013, 
edital para “Reestruturação da área física do Setor de Ação Cultural da Divisão de Biblioteca e 
Documentação do Conjunto das Químicas”. A Biblioteca foi inicialmente contemplada com 
R$ 198.891,25, porém, como só foi repassado um terço desse valor, optou-se por sua 
aplicação na execução do projeto do 2o edital de 2012. 

As campanhas realizadas pela Divisão de Biblioteca e Documentação do Conjunto das 
Químicas entre 2012 e 2016 foram “ABC da conservação”, realizada no início do ano letivo de 
2014 com o intuito de conscientizar e sensibilizar, tanto novos alunos quanto os que já 
frequentavam a Biblioteca, para que repensassem suas ações enquanto usuários; e 
“Campanha do silêncio”, idealizada em 2013 e implementada em 2014 com o objetivo de 
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conscientizar os usuários quanto ao comportamento em relação ao barulho nas salas de 
estudo e nos demais espaços da Biblioteca, consistindo na exposição de totens com várias 
mensagens que alertando a comunidade nesse sentido. Essa campanha da Seção de 
Referência, Circulação e Publicação conduziu a resultados positivos, tendo sido adotada por 
outras Bibliotecas da USP. 

 
Figura 47. Totens utilizados na “Campanha do silêncio” da DBDCQ. 

Já as atividades relacionadas aos Centros de Memória (FCF/IQ) incluem a realização de 
treinamentos e oficinas de capacitação para os funcionários da Biblioteca para atuarem com a 
documentação dos Centros de Memória, além de a Biblioteca contar com o apoio da Profa. 
Dra. Ana Maria de Almeida Camargo e do Prof. Dr. José Francisco Campos; a descrição 
documental do acervo do Prof. Dr. Paschoal Ernesto Américo Senise (IQ/USP) está em 
andamento; e 213 livros foram restaurados e encadernados na “Oficina de pequenos 
reparos” entre 2012 e 2016. 

Já os programas de Preservação e Conservação de Material Bibliográfico do SIBi/USP, em 
2015, possibilitaram a contratação de empresa especializada para executar serviço de limpeza 
e higienização dos periódicos (1980-2015), localizados no andar térreo da Biblioteca, tendo 
sido dispendido o valor de R$ 62.000,00, possibilitando a limpeza de 2.256 prateleiras 
contendo 98.840 itens bibliográficos. Em 2016, por sua vez, teve início a contratação de 
empresa especializada para executar serviço de limpeza e higienização dos periódicos (1850-
1979) e teses localizados no 1o andar da Biblioteca, com custo aproximado de R$ 35.000,00, 
que possibilitará a higienização de 50.530 itens bibliográficos. 

Vale ressaltar a inauguração, em 2015, da Sala Multimídia, utilizada pela FCF/USP para 
atividades acadêmicas, como defesa de dissertações e teses, e realização de cursos. 

Atividades realizadas junto ao Centro de Memória da FCF/USP 

No período de 2012 a 2016, os funcionários da Biblioteca participaram do grupo de trabalho 
para criação dos Centros de Memória da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e do Instituto 
de Química, deliberando sobre as primeiras providências e elaboração do regimento interno 
de ambos, elaborando, também, o projeto para “Preservação do acervo iconográfico da 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP”, relativo ao edital da PRCEU/USP (que teve 
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como proponente a Profa. Dra. Primavera Borelli Garcia (FCF/USP) e resultou do trabalho de 
grupo misto de funcionários da Biblioteca, professores e técnicos externos à USP). Este 
projeto foi contemplado e recebeu o valor de R$ 95.655,00, tendo sido escolhida a empresa 
L3 Conservação de Acervos S/S Ltda para execução do trabalho, conforme isenção de licitação 
concedida pela Procuradoria Geral da USP. 

Posteriormente foi instalada uma Comissão Executiva do Centro de Memória da FCF/USP, em 
09 de abril de 2013, sob coordenação do Prof. Dr. André Rolim Baby e contando com a 
participação da bibliotecária Sra. Leila Rangel de Carvalho Aranha como Vice-Coordenadora, 
seguida pela elaboração do projeto “Desenvolvimento web do sítio eletrônico do Centro de 
Memória da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP”, relativo ao edital da Pró-Reitoria 
de Cultura e Extensão Universitária da USP. O projeto foi contemplado e recebeu, em 
2014, o valor de R$ 31.554,67, contingenciado em 11 de setembro de 2015, com 
repasse do valor de R$ 9.995,97 e economia orçamentária de 2015 no valor de R$ 
21.558,70. Além disso, foram organizadas as palestras “Conservação fotográfica do acervo do 
Centro de Memória da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP” e “Conservação 
fotográfica”, proferidas pelo Sr. Leandro Melo, conservador-restaurador da empresa L3 
Conservação de Acervos. 

Em seguida, foram coordenadas as atividades relativas ao projeto de preservação do acervo 
iconográfico da FCF/USP quanto à identificação do material digitalizado pela L3 Conservação 
de Acervos, que auxiliou no desenvolvimento do sistema de classificação do acervo 
documental do CEMEF. Voltando-se à infraestrutura destinada a este Centro, foi feito o 
levantamento de custos e necessidades para encerramento das obras relativas à 
“Readequação de espaço físico na Divisão de Biblioteca e Documentação do Conjunto das 
Químicas da USP para implantação dos Centros de Memória da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas e do Instituto de Química da USP”. 

Digitalização retrospectiva de dissertações e teses 

O processo de digitalização das teses retrospectivas e sua disponibilização na Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações da USP (BDTD/USP)16 é realizado na própria Biblioteca por 
meio de scanners, contando com a dedicação de dois funcionários. Até o ano de 2014, a 
Biblioteca executava o trabalho de contatar os autores, que autorizavam a disponibilização 
das teses e dissertações na BDTD/USP. Porém, após esse período, a Pró-Reitoria de Pós-
Graduação da USP emitiu um parecer anulando tal obrigatoriedade, facilitando a realização 
desse serviço. No período compreendido entre 2012 e 2016, a Biblioteca digitalizou e 
disponibilizou cerca de 500 teses, possuindo em seu acervo, atualmente, quase 6.040 teses 
das duas Unidades (FCF/USP e IQ/USP), sendo que 2.698 já estão disponíveis para acesso e 
download na BDTD/USP. 

Produção científica 

A Biblioteca é responsável pela coleta, armazenamento e cadastramento de diversos tipos de 
trabalhos científicos, como artigos de jornal; depoimentos e entrevistas; artigos de periódico; 
artigos de periódico em formato carta/editorial; artigos de periódico-divulgação; resenhas; 
traduções; edição de periódico; materiais didáticos; monografias/livros (edição, organização, 
revisão técnica, tradução, capítulos); patentes; programas de computador; relatórios 
técnicos; textos na web; trabalhos de especialização/MBA; e trabalhos para eventos 

                                                           
16 Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/>. Acesso em: ago. 2016. 
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(trabalhos em anais, anais-periódico, evento-resumo etc) produzidos pelo corpo docente da 
FCF/USP e do IQ/USP. O acesso a esse conteúdo é feito através do Banco de Dados 
Bibliográfico da USP (DEDALUS17). 

Também faz o levantamento dos trabalhos publicados pelos docentes da FCF/USP e do 
IQ/USP nas bases de dados Web of Science, Currículo Lattes, Google Acadêmico, Sp@cenet, 
SciFinder, Scielo e WeR_USP – sistema de gerenciamento de pesquisa que funciona como um 
visualizador dos indicadores de produção bibliográfica (com base nas informações da 
plataforma Lattes) e citações (com base nas informações do Google Scholar, Scopus e Web of 
Science). Os próprios docentes/pesquisadores colaboram anualmente na revisão de sua 
produção científica, enviando a relação dos trabalhos para atualização do banco de dados da 
Biblioteca. 

Todos os dados cadastrados são utilizados pelas unidades, departamentos e docentes para 
fins estatísticos, como para a elaboração de relatórios CAPES, relatórios anuais das unidades, 
Anuário Estatístico USP e projetos diversos, de modo que o cadastramento desses dados 
constitui um serviço relevante para a Universidade, pois os torna visíveis para a comunidade 
científica através da divulgação de suas pesquisas em escala nacional e internacional. 

O Gráfico 08 ilustra o volume da produção científica dos docentes e pesquisadores da 
FCF/USP, por departamento, entre 2012 e 2016. Com relação aos dados da produção 
científica, embora a Biblioteca também seja responsável pelo cadastramento e 
armazenamento das duas Unidades atendidas, serão apresentados apenas os dados da 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas. 
 

 
Gráfico 08. Produção científica da FCF/USP, por departamento. 

Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences 

A Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences (BJPS) é uma publicação oficial da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas e tem suas atividades editoriais realizadas pela Divisão de Biblioteca e 
Documentação do Conjunto das Químicas. A rotina do periódico na Biblioteca abrange o 
processo editorial próprio de uma publicação científica, com recebimento das submissões, 
revisão quanto ao atendimento às normas de publicação, controle dos processos de 

                                                           
17 Banco de Dados Bibliográfico da USP – Dedalus. Disponível em: <http://dedalus.usp.br/>. Acesso em: ago. 2016. 
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avaliação, cobranças efetivas decorrentes da colaboração externa, controle do fechamento 
das edições (fascículos), controle estatístico dos dados gerados etc. 

No período compreendido entre 2012 e 2016, segundo dados obtidos pela Scielo Analytics18, 
a BJPS publicou 05 volumes, 18 edições (números) e 412 artigos com cerca de 13.775 
referências bibliográficas, números que mostram a dimensão do processo editorial do 
periódico. 

O crescimento da publicação pode ser medido a partir de seu índice de impacto no Science 
Citation Index, no qual passou a ser incluída a partir de 2011, tendo seus dados estatísticos 
divulgados pelo Scimago/Elsevier19 (Figura 48). 

 
Figura 48. Índice de impacto BJPS20. 

A manutenção de seu reconhecimento em âmbito nacional e sua difusão no cenário 
internacional são demonstrados pela indexação em bases de dados como SciELO, ISI-
Thomson Reuters e/ou Scimago Elsevier, International Pharmaceutical Abstracts, Scopus e 
LILACS, entre outras. Além disso, a BJPS possui classificação B2 da QUALIS/CAPES na área de 
Farmácia. 

Cabe ressaltar que, no ano de 2016, o periódico implementou um sistema de gestão 
automatizado por meio do software ScholarOne, uma ferramenta de revisão por pares 
disponibilizada pela Scielo e usado por algumas das mais prestigiadas editoras, sociedades, 
associações e editoras universitárias comerciais do mundo. Esse sistema agilizará as 
atividades editorias do periódico, contribuindo para a eficácia dos processos de avaliação 
pelos pares, produção e publicação. Apresentamos a seguir os principais dados que retratam 
a evolução do periódico no período compreendido entre 2012 e 2016. 

Análise evolutiva 

No Gráfico 09, a partir dos dados obtidos pela Scielo Analytics, é possível perceber o aumento 
do número de acessos e downloads do periódico, principalmente a taxa de download de 
arquivos em formato pdf. 

 

                                                           
18 Scielo Analytics – Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. Disponível em: <http://analytics.scielo.org/w/accesses?document=S1984-
82502009000400001&collection=scl>. Acesso em: ago. 2016. 
19 Disponível em: <http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700182901&tip=sid>. Acesso em: ago. 2016. 
20 Disponível em: < http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700182901&tip=sid&clean=0>. Acesso em: ago. 2016. 
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Gráfico 09. Total de acessos anuais à BJPS. 

Quanto ao número de artigos submetidos, a BJPS vem mantendo certa regularidade ao longo 
do período em questão (Gráfico 10). Paralelamente, o número de artigos recusados tem 
aumentado (Gráfico 11), o que reflete o aumento do rigor da avaliação dos trabalhos 
submetidos e a análise prévia das submissões quanto à obediência às normas de submissão, 
bem como a análise dos artigos feita pelos editores associados quanto ao enquadramento ao 
escopo do BJPS e quanto à qualidade técnica apresentada. 

 

 
Gráfico 10. Quantidade de artigos submetidos à BJPS, por ano. 
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Gráfico 11. Quantidade de artigos recusados pela BJPS, por ano. 

Quanto aos trabalhos publicados e sua procedência (Gráficos 12 e 13), há um maior 
reconhecimento da comunidade internacional, pois é possível verificar que os maiores índices 
de publicação são de pesquisadores de instituições externas à Universidade de São Paulo, o 
que justifica o aumento do prestígio que a revista tem fora da USP. Além disso, em relação 
aos tipos de trabalhos publicados (Gráfico 14), percebe-se que o periódico publica 
predominantemente artigos originais. 
 

 
Gráfico 12. Artigos publicados, por ano. 
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Gráfico 13. Procedência dos trabalhos publicados, por ano. 

 

 
Gráfico 14. Artigos publicados anualmente, por tipo de documento. 

Diante dos dados apresentados, percebemos que o periódico ainda tem grandes desafios a 
superar para que alcance melhores índices nos órgãos indexadores e, consequentemente, 
maior reconhecimento na comunidade científica. No entanto, pode-se afirmar que a Brazilian 
Journal of Pharmaceutical Sciences é hoje uma publicação de caráter internacional indexada 
em importantes bases de dados, contribuindo para o desenvolvimento das Ciências 
Farmacêuticas e para o desenvolvimento de uma cultura de acesso livre aos artigos 
científicos. 
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BIOTÉRIO DE PRODUÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO 

O Biotério de Produção e Experimentação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e do 
Instituto de Química da USP, composto das Seções de Produção, Higiene e Esterilização, e 
Experimentação, até a presente data apresentou o mesmo desempenho demonstrado nos 
anos anteriores. Apesar da diminuição dos recursos humanos de que dispunha até 2013, 
manteve-se firme no objetivo de conservar seu nível de excelência, compatível com padrões 
internacionais de produção e experimentação de animais de laboratório, fato que o colocou 
como referência na área da Ciência de Animais de Laboratório. Entre os anos 2012 e 2016, o 
Biotério colaborou na realização de projetos de pesquisa, tanto no fornecimento quanto na 
hospedagem dos animais, contribuindo para o desenvolvimento das Ciências Farmacêuticas e 
Químicas na Universidade e no país. 

A Seção de Produção de Animais SPF (Specified Pathogen Free) manteve a manutenção de 
modelos de ratos e camundongos (outbred, inbred, mutantes e geneticamente modificados). 
No ano de 2013, os modelos que completaram 20 gerações em reprodução neste Biotério 
tiveram o código da instituição incorporado em sua nomenclatura, após o cadastro do ILAR 
code e registro dos modelos no Rat Genome Database (RGD), conforme recomendações 
internacionais para nomenclatura de animais de laboratório. 

Com o estabelecimento da Rede de Biotérios da USP pela Reitoria, o Biotério Central de Ratos 
(ICB) passou a disponibilizar ratos Wistar para todas as instituições da comunidade USP. Em 
função disso, as Comissões de Biotério da FCF/USP e do IQ/USP decidiram descontinuiar a 
produção desse modelo neste Biotério, sendo que o pesquisador interessado no modelo 
deverá solicitar os animais para a Rede e entrar em contato com a Seção de Experimentação 
deste Biotério para agendamento de sala experimental. Esta Seção forneceu animais para a 
pesquisa de aproximadamente 50 pesquisadores multiusuários da FCF/USP e do IQ/USP, 
atendendo, em média, a 110 projetos de pesquisa por ano, aprovados pelo Comitê de Ética 
no Uso de Animais (CEUA) e dentro das exigências solicitadas de espécie, linhagem, sexo, 
idade, peso, padrão sanitário, genético e nutricional. Já a Seção de Experimentação 
possibilitou a condução média anual de 100 ensaios, recebendo aproximadamente 20 alunos 
por dia. 

A Seção de Higiene e Esterilização, responsável pela recepção, higienização, desinfecção, 
esterilização e distribuição de todo o material utilizado nas demais seções, respondeu pelo 
recebimento e distribuição de materiais de almoxarifado e insumos, além de processar 
roupas de serviços de saúde (lavanderia) utilizadas pelos funcionários e alunos usuários do 
Biotério, na ordem de 1.600 peças mensais. Esta Seção atendeu, ainda, aos procedimentos de 
eutanásia e descarte de resíduos biológicos em uma média mensal de aproximadamente 1,5 
tonelada. Vale ressaltar que esse descarte e os procedimentos envolvidos no mesmo seguem 
as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), pela 
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) e pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). 

Os funcionários habilitados do Biotério, além de prestarem esclarecimentos e orientações 
quando solicitados, realizaram o treinamento individualizado de, em média, 53 alunos por 
ano em procedimentos experimentais, como biossegurança; boas práticas em biotérios e 
procedimentos de paramentação; fluxo operacional das seções; manejo e contenção de ratos 
e camundongos; administração de substâncias e coleta de sangue; anestesia injetável e 
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inalatória; eutanásia; noções de reprodução; padrão sanitário; nutrição e genética dos 
modelos animais, dentre outros. 

O Biotério é certificado pela CTNBio com o CQB-NB2, para contenção de Organismos 
Geneticamente Modificados (OGMs – NB2) desde 2002, e recebeu, em março, de 2015, a 
inspeção da ANVISA, certificando que suas instalações, procedimentos com animais de 
laboratório e biossegurança estão em conformidade com a legislação vigente no país. 
Também em 2015, conforme exigência da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, foi implantado o 
cadastro e patrimônio, no sistema Mercúrio Web, de todos os animais criados e mantidos no 
Biotério. 

Dando continuidade à política de transparência da Unidade, iniciada em 2010, o Biotério 
implantou um Portal21, hospedado na página da Universidade com link nas páginas da 
FCF/USP e do IQ/USP. Esse sistema é utilizado como ferramenta de gestão, funcionando 
como banco de dados e armazenando informações a partir de 2006, apresentando conteúdo 
e atualizações da área da Ciência de Animais de Laboratório para a sociedade. Ainda, fornece, 
em tempo real, dados do Biotério para o pesquisador, aluno e usuários que o utilizam, como 
solicitação de animais e emissão de relatórios individualizados de utilização de animais e sala 
experimental, com acesso subordinado à utilização de senha. Em 2013, foram incluídos 
nesses dados os registros dos projetos de pesquisas aprovados pela Comissão de Ética no Uso 
de Animais (CEUA) da FCF/USP e do IQ/USP, para controle interno do Biotério. 

Em sua edição de julho de 2015, a publicação FCF/USP Notícias apresentou uma matéria 
sobre o Biotério, enfatizando a adoção do sistema de gerenciamento web, que também foi 
abordado em artigo publicado na revista da Sociedade Brasileira de Ciência de Animais de 
Laboratório (SBCAL/RESBCAL), em agosto do mesmo ano, nos formatos online e impresso. 
Ainda em 2015, o programa Parceiros da FCF/USP contemplou o trabalho realizado pelo 
Biotério desta Faculdade. 

A equipe do Biotério deu continuidade à elaboração do Manual de Cuidados e Procedimentos 
com Animais de Laboratório do Biotério de Produção e Experimentação da FCF/USP e do 
IQ/USP, lançado em formato de e-book e indexado à página da Divisão de Biblioteca e 
Documentação do Conjunto das Químicas, em 2012, sendo publicado posteriormente no 
portal eletrônico da USP22. Esse e-book é utilizado como recurso público, podendo ser 
considerado um material de referência, pois, conforme monitoramento realizado pelo Google 
Analytics a partir de 2013, teve mais de 10.000 visualizações em 83 países, demonstrando e 
confirmando a relevância da publicação. 

Apoiado pela Diretoria da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, o Biotério sediou o 
I International FESSACAL/SBCAL Meeting entre 04 e 06 de dezembro de 2012, promovido pela 
Federacion de Sociedades Sudamericanas de Ciencias em Animales de Laboratorio 
(FESSACAL) e pela supracitada Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório 
(SBCAL). O evento contou com a participação de 180 pessoas, tanto do Brasil quanto de 
outros países da América do Sul, da Europa e dos Estados Unidos, cumprindo plenamente o 
objetivo de congregar profissionais, pesquisadores e docentes que atuam na área de Ciência 
e Tecnologia em Animais de Laboratório na América do Sul, promovendo e difundindo o 
desenvolvimento acadêmico, científico e tecnológico na região, bem como o intercâmbio 
entre as associações da FESSACAL. 

                                                           
21 Disponível em: <www.usp.br/bioterio>. Acesso em: ago. 2016. 
22 Disponível em: <http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/46>. Acesso em: ago. 2016. 
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O Biotério deu continuidade ao vínculo com a FESSACAL recebendo a visita da Dra. Alba 
Salvarrey Strati, Presidente desta Federação, em 2015. O mesmo se deu em relação à SBCAL, 
possibilitando uma constante troca de informações e divulgação das atividades realizadas. 

Dando prosseguimento à discussão sobre o padrão de qualidade e identidade da ração 
comercial utilizada nos biotérios de São Paulo para ratos e camundongos, iniciada com uma 
série de reuniões promovidas em 2013 por este Biotério e sob coordenação da Profa. Dra. 
Célia Colli (FCF/USP), foi promovida a palestra “Nutrição de animais de laboratório”, realizada 
em 06 de agosto de 2014, com o apoio da Purina LabDiet e com a presença de Laura Tracey 
(do Purina Animal Nutrition LLC) e Jose Espinal (do Purina LabDiet North East Account 
Manager), responsáveis por ministrar as palestras. O evento contou com a presença de 65 
participantes entre alunos, docentes e funcionários. 

A equipe do Biotério participou ativamente do grupo de estudo Café Com Ciência, sendo que 
a própria equipe de funcionários abordou temas sobre Ciência dos Animais de Laboratório e 
Tecnologia, condução de ensaios realizados no Biotério e biossegurança, dentre outros. Esse 
grupo de estudos existe desde 2001 e, desde 2013, conta com reuniões semanais 
contribuindo para a qualificação e o treinamento continuados da equipe. 

O Biotério foi contemplado pela Pró-Reitoria de Pesquisa da USP no Programa de Apoio a 
Biotérios Cadastrados, a partir de projetos elaborados pela Comissão de Biotério da FCF/USP 
e IQ/USP, a saber: Processo 12.128192.1.3 – auxílio de R$ 56.080,00 em 2012; e Processo 
13.1.26758.1.0 – auxílio de R$ 80.000,00 em 2013. Os valores obtidos foram utilizados para 
complementar a aquisição de autoclave de barreira, rak, ventilador e estação de troca. 

Os funcionários do Biotério participam das Comissões de Ética e de Biossegurança, tanto da 
FCF/USP como do IQ/USP, bem como de eventos e treinamentos no Brasil e no exterior, 
ministrando aulas, apresentando trabalhos e capítulos de livros e artigos publicados. Alguns 
dos trabalhos técnicos científicos produzidos pela equipe do Biotério, publicados e 
apresentados em congressos, são: 1) “Efeito do enriquecimento ambiental na produção de 
camundongos C57BL/6 mantidos em diferentes sistemas de alojamento”, publicado na revista 
da SBCAL/RESBCAL, vol. 1, n. 1, jan./mar. 2012 – ISSN: 2238-1589; 2) “Produção de ratos 
Wistar: adequação oferta versus demanda”, apresentado no I International FESACAL/SBCAL 
Meeting, realizado nos dias 04, 05 e 06 de dezembro de 2012, na Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da Universidade de São Paulo; 3) “Sistema web de gerenciamento do Biotério 
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e do Instituto de Química da USP”, publicado na 
revista da SBCAL/RESBCAL em agosto de 2015; 4) e-book “Compartilhando o conhecimento 
de um Biotério”, apresentado no XIII Congresso da Sociedade Brasileira de Ciências em 
Animais de Laboratório e no II Encontro Latino-Americano de Ciências em Animais de 
Laboratório em Porto Alegre (RS), 2014; e no III Congresso Institucional do Instituto de 
Química, realizado nos dias 09, 10 e 11 de setembro de 2015. 

Destaca-se que todas as atividades do Biotério foram pautadas pelo uso racional e consciente 
dos recursos materiais e humanos, reiterando sua responsabilidade ambiental e o 
aprimoramento profissional de seus funcionários, com um modelo de gestão complexo 
pautado pela transparência e pelo esforço, estratégia e colaboração entre toda a equipe, 
fatores sem os quais não seria possível obter os resultados apresentados. 
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SINDICÂNCIAS E  

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES 

No período de 2012 a 2016, foram realizadas sete sindicâncias e seis processos 
administrativos disciplinares para apurar possíveis irregularidades ocorridas na Unidade, 
restando apenas uma sindicância em andamento. 

Quadro 12. Resumo das sindicâncias e processos administrativos disciplinares realizados entre 2012 e 2016. 
Número do 

processo 
Data de 
abertura 

Detalhamento Status 

12.1.797.9.3 22/06/2012 Processo Administrativo Disciplinar contra o servidor Sr. Enéias 
José Bezerra – Portaria Interna FCF no 312/2012. 

Concluído 

12.1.986.9.0 27/07/2012 Sindicância Administrativa para apurar denúncia feita por 
docentes da UFMG acerca de utilização, por docente e aluno de 
pós-graduação da FCF/USP, de depósito de sequência de 
nucleotídeos no Gen Bank de um plasmídeo presente no 
Mycobacterium massiliense (CP003505) e dados obtidos em 
laboratório na UFPA – Portaria Interna FCF no 314/2012. 

Concluído 

12.1.987.9.7 01/08/2012 Processo Administrativo Disciplinar contra o acadêmico Sr. Rafael 
Sanches – Portaria Interna FCF no 313/2012. 

Concluído 

13.1.456.9.2 22/03/2013 Processo Administrativo Disciplinar contra o servidor Sr. Januário 
Alves de Santana – Portaria Interna FCF no 324/2013. 

Concluído 

13.1.506.9.0 03/04/2013 Sindicância Administrativa para apurar furto de dois notebooks, 
um do Laboratório de Hematologia e um do Laboratório de 
Bioquímica Clínica do Departamento de Análises Clínicas e 
Toxicológicas – Portaria Interna FCF no 325/2013. 

Concluído 

13.1.529.9.0 12/04/2013 Processo Administrativo Disciplinar contra o acadêmico Sr. Lucas 
André Lobo Gomes – Portaria Interna FCF no 326/2013. 

Concluído 

13.1.1322.9.0 30/09/2013 Sindicância Administrativa para apurar furto de câmera digital 
Cybershot do Laboratório de Bioquímica Clínica do 
Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas – Portaria 
Interna FCF no 333/2013. 

Concluído 

14.1.651.9.0 02/07/2014 Sindicância Administrativa para apurar autoria do furto de tablet 
Apple da Assistência Técnica Administrativa – Portaria Interna 
FCF no 340/2014. 

Concluído 

14.1.765.9.6 05/08/2014 Processo Administrativo Disciplinar referente aos fatos relatados 
no OF. SCGRAD/1692013/IQ/16122013 do acadêmico Sr. 
Alexandre Cruz Buchalla – Portaria Interna no FCF/3412014, 
aditada pela Portaria Interna FCF no 342/2014. 

Concluído 

15.1.40.9.2 23/01/2015 Sindicância Administrativa para apurar autoria do furto de três 
notebooks, dois do Departamento de Alimentos e Nutrição 
Experimental e um do Departamento de Análises Clínicas e 
Toxicológicas, conforme Boletim de Ocorrência no 295/2015, 93o 
D.P. – Portaria Interna FCF no 350/2015. 

Concluído 

15.1.508.9.4 06/04/2015 Sindicância Administrativa para apurar autoria de furto de 
computador do Departamento de Farmácia – Portaria interna no 
353/2015, aditada pela Portaria Interna FCF no 356/2015. 

Concluído 

15.1.607.9.2 08/05/2015 Processo Administrativo disciplinar contra o acadêmico Sr. 
Hudson Luiz Almeida Maia – Portaria Interna FCF no 354/2015, 
revogada pela Portaria no 357/2015. 

Concluído 

16.1.775.9.3 19/08/2016 Sindicância Administrativa – Portaria Interna FCF no 372/2016. Em 
Andamento 

https://uspdigital.usp.br/proteos/obterAndamento?numpro=12.1.797.9.3
https://uspdigital.usp.br/proteos/prtAndamentoDetalhe?numpro=12100986090&print=s
https://uspdigital.usp.br/proteos/obterAndamento?numpro=12.1.987.9.7
https://uspdigital.usp.br/proteos/obterAndamento?numpro=13.1.456.9.2
https://uspdigital.usp.br/proteos/prtAndamentoDetalhe?numpro=13100506090&print=s
https://uspdigital.usp.br/proteos/obterAndamento?numpro=13.1.529.9.0
https://uspdigital.usp.br/proteos/obterAndamento?numpro=13.1.529.9.0
https://uspdigital.usp.br/proteos/obterAndamento?numpro=14.1.651.9.0
https://uspdigital.usp.br/proteos/obterAndamento?numpro=14.1.765.9.6
https://uspdigital.usp.br/proteos/obterAndamento?numpro=15.1.40.9.2
https://uspdigital.usp.br/proteos/obterAndamento?numpro=15.1.508.9.4
https://uspdigital.usp.br/proteos/obterAndamento?numpro=15.1.607.9.2
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ORÇAMENTO 

Orçamento da FCF/USP de 2012 a 201623 

O Conselho Técnico Administrativo (CTA) tem como finalidade assessorar a Diretoria nos 
assuntos relacionados ao orçamento da FCF/USP, e é constituído pela Diretora e Vice-Diretor 
da Faculdade, Chefes de Departamento, representantes do corpo discente e do corpo de 
funcionários. 

A Universidade disponibiliza, no início de cada ano, um montante de recursos à FCF/USP, sob 
responsabilidade da Diretora que, juntamente com o CTA, analisa a melhor forma de aplicá-
los e distribuí-los uniformemente entre os departamentos da Faculdade. 

Destinação do orçamento 

O orçamento previsto para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas em 2016 é de 
R$ 72.166.296, dos quais R$ 68.562.276 correspondem a recursos humanos ativos e inativos. 
O restante compreende outros custeios e investimentos realizáveis no ano, no valor de 
R$ 3.604.020,00. Os dados referentes ao orçamento da Unidade encontram-se nos Quadros 
13 a 29. 
 
Quadro 13. Histórico do orçamento da FCF/USP ao longo desta gestão (2012-2016). 

 
Quadro 14. Comparativo do orçamento em percentual. 

  

                                                           
23 Disponível em: <http://www.usp.br/codage/?q=node/35>. Acesso em: set. 2016. 

Destinação 2012 
R$ 

2013 
R$ 

2014 
R$ 

2015 
R$ 

2016 
R$ 

Pessoal 
Ativo 34.024.634,00 40.606.799,00 44.536.958,00 48.716.461,00 46.836.521,00 
Inativo 12.623.603,00 14.913.708,00 16.150.882,00 19.644.462,00 21.725.755,00 

Outros custeios e investimentos 
Dotação básica e 
adicionais 

2.151.926,00 2.208.510,00 1.491.577,00 2.107.842,00 1.975.072,00 

Utilidade pública 933.795,00 921.699,00 1.195.364,00 1.269.253,00 1.628.948,00 
Dotação 49.733.958,00 58.650.716,00 63.374.781,00 71.738.018,00 72.166.296,00 

Destinação %          
2013/2012 

%         
2014/2013 

%               
2015/2014 

%         
2016/2015 

Pessoal 
Ativo 19,35% 9,68% 9,38% -3,86% 
Inativo 18,14% 8,30% 21,63% 10,59% 

Outros custeios e investimentos 
Dotação básica e adicional 2,63% -32,46% 41,32% -6,30% 
Utilidade pública -1,30% 29,69% 6,18% 28,34% 
Dotação 17,93% 8,05% 13,20% 0,60% 
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Quadro 17. Distribuição anual do orçamento. 
 

Distribuição 2012 
R$ 

2013 
R$ 

2014 
R$ 

2015 
R$ 

2016 
R$ 

Administração 140.857,86 153.231,98 99.600,82 36.942,84 29.554,28 
FBA 140.857,86 153.231,98 99.600,82 36.942,84 26.007,77 
FBC 140.857,86 153.231,98 99.600,82 36.942,84 26.007,77 
FBF* 140.857,86 153.231,98 99.600,82 36.942,84 40.193,81 
FBT 140.857,86 153.231,98 99.600,82 36.942,84 26.007,77 

Infraestrutura 448.184,10 487.556,30 316.911,70 646.499,70 517.199,90 
Cota reserva 128.052,60 139.301,80 90.546,20 92.357,10 73.885,70 

TOTAL 1.280.526,00 1.393.018,00 905.462,00 923.571,00 738.857,00 

* Em 2016, o CTA da FCF/USP decidiu que o Departamento de Farmácia teria recurso diferenciado por ter maior 
número de alunos de graduação. 

 
Quadro 18. Recursos oriundos dos Programas de Incentivo à Pesquisa. 

Contingenciamento (2014-2015) 

Nos anos de 2014 e 2015, a Universidade passou por contingenciamentos em seu orçamento. 
Em 2014, a devolução da economia orçamentária e das dotações de receita própria somente 
foi realizada após a aprovação do orçamento pelo Conselho Universitário, tendo ocorrido da 
seguinte forma: (I) 6% de cada um dos componentes (receita própria, economia orçamentária 
e NAPs); (II) 31 de março de 2014 – um terço do saldo remanescente de receita própria e 
NAPs; (III) 30 de abril de 2014 – 6% da economia orçamentária; e (IV) 30 de agosto 2014 – um 
terço do saldo remanescente da receita própria, conforme Quadro 19, sendo que, após o 
contingenciamento e ao longo de 2014, a FCF/USP contou com os recursos indicados no 
Quadro 20. 

Quadro 19. Cronograma de liberação de liberação (2014). 

Data Receita Própria 
R$ 

Economia 
Orçamentária R$ 

NAPs 
R$ 

Total 
R$ 

06/02/2014 76.176,65 118.966,68 105.372,86 300.516,19 
31/03/2014 397.811,42 ------------- 550.280,48 948.091,90 
30/04/2014 ----------- 118.966,68 ------------ 118.966,68 
30/08/2014 397.811,42 ------------ ------------ 397.811,42 

Total 871.799,49 237.933,36 655.653,34 1.765.386,19 

Anos Coordenador Projeto Total R$ Processo 

2011 Beatriz Rosana Cordenunsi Programa da Reitoria de Incentivo à Pesquisa: 
Núcleo de Pesquisas Avançadas em Alimentos e 
Nutrição 

300.000,00 11.1.21654.1.0 

2012 Hélio Alexandre Stefani Ampliação e melhoria da infraestrutura de 
pesquisa – INFRA-USP 

1.487.116,00 12.1.19775.1.0 

2012 Raul Cavalcante Maranhão Ampliação e melhoria da infraestrutura de 
pesquisa – INFRA-USP 

84.895,00 12.1.19775.1.1 

2013 Silvia Maria Franciscato Cozzolino Estado nutricional relativo ao Zn e Se e relação 
destes com estresse oxidativo e inflamação em 
pacientes com artrite reumatóide 

74.125,50 13.1.14275.1.0 

2013 Tânia Marcourakis Auxílio financeiro – Programa de Incentivo à 
Pesquisa Biotério (1A e 1C) 

95.713,89 13.1.26758.1.0 

 TOTAL 2.041.850,39  
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Quadro 20. Recursos da FCF/USP após contingenciamento (2014). 

 
Em 2015, tendo a arrecadação de ICMS enfrentado frequentes quedas, os repasses para a 
Universidade seguiram a mesma trajetória. A dotação orçamentária inicial da USP, de acordo 
com o Decreto no 61.064/2015, era de R$ 4,84 bilhões. Com a previsão de queda de 
arrecadação, o governo estadual definiu um contingenciamento de R$ 120 milhões, 
resultando em uma previsão orçamentária de R$ 4,72 bilhões. Estimativas preliminares 
sinalizaram um repasse da ordem de R$ 4,64 bilhões, ou seja, R$ 200 milhões a menos que a 
previsão inicial. 

Assim, em setembro de 2015 o Conselho Universitário autorizou um contingenciamento dos 
orçamentos de custeio e capital de 20% em relação ao orçamento inicial para todas as 
Unidades e Órgãos da Universidade de São Paulo. Para a FCF/USP, o contingenciamento 
significou a perda de R$ 421.568,40. 

Divulgação dos relatórios financeiros 

Mensalmente é divulgado na intranet da Faculdade24 o relatório financeiro atualizado com os 
saldos disponíveis aos departamentos e professores. Além disso, é disponibilizado anualmente o 
Relatório de Transparência25, onde constam todas as movimentações das verbas inter e 
intraunidades, como repasse do orçamento anual efetuado pela Reitoria à FCF/USP, além de 
despesas efetuadas pela Faculdade. 

Aquisições e licitações26 

Visando se antecipar à demanda, a Assistência Técnica Financeira da Unidade faz a licitação 
dos itens que percebe serem recorrentes dentre os diversos pedidos recebidos no ano 
anterior, além daqueles em que o pedido de compra tem valor superior ao permitido para 
dispensa. Periodicamente ou conforme necessário, convoca reuniões com os diversos 
requisitantes para orientação e conscientização quanto ao cumprimento da legislação e do 
planejamento proposto. Nessas reuniões, também se analisam anseios e necessidades gerais, 
de forma que se possa planejar e direcionar o atendimento efetivo das demandas. 

Quadro 21. Concorrência – licitação 2012. 

*Contingenciamento no valor de R$ 2.142.553,48. 
 

                                                           
24 Disponível em: <http://www.intranet.FCF/USP.usp.br/>. Acesso em: ago. 2016. 
25 Disponível em: <http://www.fcf.usp.br/pagina-financeira.php?pagina=587>. Acesso em: ago. 2016. 
26 Fonte: Mercúrio/CODAGE. 

Item Valor (R$) 
Orçamento 2014 1.491.577,00 
Liberação da receita própria 871.799,49 
Liberação da economia orçamentária 237.933,36 
Liberação NAPs  655.653,34 
Total 3.256.963,19 

No do processo Objeto Vencedor Valor estimado 
R$ 

Valor efetivado 
R$ 

12.1.747.9.6 Construção do Centro de 
Pesquisas e Desenvolvimento da 
FCF.  

RTA Engenharia e 
Construções Ltda 

5.419.388,91 5.356.383,70* 
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Quadro 22. Pregões presenciais e eletrônicos realizados. 
Anos  No da 

licitação 
Valor estimado 

R$ 
Valor efetivado 

R$ 
Economia 

% 
2012 30 5.641.055,54 3.277.286,30 72,13 
2013 21 3.603.628,17 1.999.771,50 80,20 
2014 16 1.454.577,51 997.140,50 45,88 
2015 9 1.004.685,70 747.440,00 34,42 
2016 9 602.944,38 392.593,66 53,58 
TOTAL 85 12.306.891,30 7.414.231,96 65,99 

 

Quadro 23. Dispensas de licitação. 

Importações 

Os recursos captados pelos docentes junto a diversas agências de fomento (CNPq, 
CAPES/PROAP, FAPESP) e os recursos orçamentários – a exemplo da verba PATENTE do 
Departamento de Farmácia – são parcialmente destinados à aquisição de material 
permanente e de consumo na modalidade importação. 

A isenção de impostos nesta modalidade é um fator positivo, visando à economia, implicando 
em menor custo no valor final da mercadoria e disponibilizando saldo para realização de 
outras aquisições/atividades, como indicado nos Quadros 24 e 25. 

Quadro 24. Volume de recursos gerenciados e utilizados nos processos de importação. 

Ano Processos USD CHF GBP EURO 
2012 10 239,074.10 25.444,64 -- -- 
2013 9 67,817.08 -- -- 21.512,00 
2014 11 393,990.07 54.346,00 -- -- 
2015 3 47,349.01 -- -- 10.000,00 
2016 2 3,728.00 -- 19.675,00 -- 

TOTAL 35 751,958.26 79.790,64 19.675,00 31.512,00 

Quadro 25. Contratos firmados. 

Processo Objeto Fornecedor/Empresa Início Fim 
12.1.0570.9.9 Manut. Autoclave/Biotério Sercon Ind. E Com de Apar. 

Med. Hosp 

06.08.2012 05.08.2016 

12.1.0915.9.6 Manut. Autoclave/Biotério Kimenz Equipamentos Ltda 10.08.2012 09.08.2016 
12.1.0691.9.0 Manut. Elevador torre 

IQ/FCF/USP 
ThyssenKrupp Elevadores S/A 20.08.2012 19.08.2016 

12.1.0747.9.6 Construção do Prédio de 
Pesquisa 

RTA Engenharia e Construções 
Ltda 

01.03.2013 28.06.2015 

Ano Dispensa bens pesquisa Dispensa compra direta Inexigibilidade 
  QTDE. VALOR R$ QTDE VALOR R$ QTDE VALOR R$ 

2013 19 303.176,80  803 2.272.273,60  29 541.243,02  
2014 17 828.027,51  374 926.935,91  21 156.992,01  
2015 11 61.561,35  453 955.775,86  24 210.060,88  
2016 1 4.795,00  139 306.804,61  13 73.340,59  

TOTAL 48 1.197.560,66  1769 4.461.789,98  87 981.636,50  
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13.1.0440.9.9 Manut. Sistema Ar/Biotério Johnson Controls BE do Brasil 
Ltda 

03.05.2013 02.05.2017 

13.1.0467.9.4 Impressão da Revista BJPS Rettec Artes Gráficas e Editora 
Ltda 

05.06.2013 04.06.2016 

14.1.0156.9.0 Incineração de Resíduos 
Químicos  

Saniplan Eng. e Serv. Ambientais 
Ltda 

09.05.2014 08.05.2017 

14.1.0084.9.9 Passagem aérea 
Nacional/Internacional 

Linex Travel Viagens e Turismo 
Ltda 

16.09.2014 15.09.2015 

14.1.0808.9.7 Dedetização Desintec Serviços Técnicos 
Ltda-EPP 

23.01.2015 22.01.2017 

15.1.0484.9.8 Serviços de Vigilância Albatroz Segurança e Vigilância 
Ltda 

05.05.2015 04.05.2017 

15.1.0349.9.3 Conservação dos jardins Anderson Pereira Paisagismo 
ME 

05.05.2015 04.05.2016 

15.1.1149.9.8 Manutenção de Geradores Cia. Distribuidora de Motores 
CUMMINS 

08.03.2016 07.03.2017 

15.1.0867.9.4 Passagem aérea 
Nacional/Internacional 

Tita Eventos Eireli EPP 18.04.2016 17.04.2017 

16.1.456.9.5 Manut. Elevador Semi-
Industrial 

Elevadores Atlas Schindler S.A. 01.06.2016 31.05.2017 

Convênios estabelecidos 

A FCF/USP tem incentivado os docentes a estabelecer convênios e colaborações em pesquisa 
com agências de fomento e instituições nacionais e internacionais, acompanhando a 
constante evolução científica e tecnológica em âmbito mundial. Essas ações têm sido 
viabilizadas pelo Serviço de Convênios da FCF/USP em parceria com os docentes, com as 
Comissões e com representantes das respectivas instituições interessadas em participar e 
colaborar com diferentes grupos de pesquisa desta Faculdade. 

Quadro 26. Recursos concedidos por agências de fomento. 

PROAP: Programa de Apoio à Pós-Graduação; PROEX: Programa de Excelência Acadêmica; RTI: Reserva Técnica Institucional. 
 
Quadro 27. Convênios nacionais firmados. 

Distribuição 2012 
R$ 

2013 
R$ 

2014 
R$ 

2015 
R$ 

2016 
R$ 

CAPES/PROAP 303.837,25 308.887,63 326.000,33 218.000,00 ----- 
CAPES/PROEX 820.093,04 1.061.960,88 671.940,60 429.537,06 ----- 
FAPESP/RTI 579.817,00 851.781,03 3.004.766,40 840.515,25 432.319,07 
FINEP ----- 301.760,33 95.175,76 ----- ----- 

TOTAL 1.703.747,29 2.524.389,87 4.097.883,09 1.488.052,31 432.319,07 

Instituição parceira Vigência Modalidade 

EMPRAPA/CNPAT 01.04.2013 a 31.03.2018 Cooperação em 
Pesquisa 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) 01.08.2013 a 31.07.2018 Cooperação em 
Pesquisa 

EMBRAPA 17.07.2013 a 17.07.2016 Cooperação em 
Pesquisa 

FINEP – Rede SIBRATEC e FNDCT 16.08.2013 a 15.08.2015 Cooperação em 
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*Concessão de recursos para pesquisa. 

Convênios internacionais 

Visando a internacionalização, a FCF/USP estimula e apoia seus docentes dos Programas de 
Pós-Graduação a buscar e formalizar acordos com instituições estrangeiras. Dessa forma, é 
crescente o número de convênios nas modalidades de dupla titulação e intercâmbio de 
docentes e estudantes. 
 

 

Gráfico 15. Convênios internacionais firmados (percentual por país). 
 

Alemanha; 1; 3% 
Áustria; 1; 3% 

Bélgica; 1; 3% 

Canadá; 3; 9% 

Chile; 2; 6% 

China; 1; 3% 

Dinamarca; 3; 9% 

Espanha; 3; 9% 
Inglaterra; 6; 18% 

Itália; 3; 9% 

Japão; 1; 3% 
México; 1; 3% 
Peru; 1; 3% 

Portugal; 5; 15% 

Uruguai; 1; 3% 

USA; 1; 3% 

Pesquisa 
ABRITH Tecnologia em Saúde Ltda 10.06.2013 a 09.06.2018 Cooperação em 

Pesquisa 
Universidade Federal de Santa de Catarina 04.12.2014 a 03.12.2016 Cooperação 

Acadêmica 
Secretária de Saúde do Estado de São Paulo 22.04.2014 a 21.04.2017 Cooperação em 

Pesquisa 
Instituto Dante Pazzanese 19.12.2014 a 20.12.2019 Cooperação em 

Pesquisa 
Tecnan Brasil – Pesquisa e Desenvolvimento 06.03.2015 a 05.03.2017 Cooperação em 

Pesquisa 
Universidade Federal de Alfenas e  
Universidade Federal de São Paulo 

18.11.2015 a 17.11.2020 Cooperação em 
Pesquisa 

Ministério da Justiça – Secretária Nacional 
Antidrogas* 

08.01.2016 a 07.01.2019 Cooperação em 
Pesquisa 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 19.02.2016 a 18.02.2021 Cooperação em 
Pesquisa 

Universidade Federal de Sergipe 27.01.2016 a 26.01.2021 Cooperação em 
Pesquisa 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 17.03.2016 a 16.03.2021 Cooperação em 
Pesquisa 

Universidade Federal do Paraná e Empresa N-Ware 
Projetos de Informatização Ltda ME 

2016 a 2021 (em fase de 
finalização) 

Cooperação em 
Pesquisa 
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Quadro 26. Convênios internacionais firmados. 

Instituição Parceira País Vigência Modalidade 

Universidad de La República Uruguai 18.12.2012 a 17.12.2017 Acadêmico/Dupla titulação 

University of Birmingham Reino Unido 16.04.2013 a 15.04.2018 Acadêmico/Intercâmbio 

Universidad Autónoma de 
Guadalajara 

México 26.04.2013 a 25.04.2018 Acadêmico/Intercâmbio 

Universitá Degli Studi di Genova Itália 04.07.2013 a 03.07.2018 Acadêmico/Intercâmbio 

Namur Rearch Intitute for Life 
Science 

Bélgica 26.07.2013 a 25.07.2018 Acadêmico/Intercâmbio 

Universidade de Shandong China 02.12.2013 a 01.12.2018 Acadêmico/Intercâmbio 

King´s College London Londres 15.01.2014 a 14.01.2019 Acadêmico/Intercâmbio 

University of Otawa Canadá 18.02.2014 a 17.02.2019 Acadêmico/Intercâmbio 

University of Alberta Canadá 06.03.2014 a 06.03.2019 Acadêmico/Intercâmbio 

Universidad Nacional de Trujillo Peru 30.03.2014 a 29.03.2019 Acadêmico/Intercâmbio 

Queen Mary University of 
London 

Londres 14.04.2014 a 13.04.2019 Acadêmico/Intercâmbio 

Universidad Complutense de 
Madri 

Espanha 16.04.2014 a 15.04.2019 Acadêmico/Intercâmbio 

Universidade de Lisboa – 
Instituto Superior Técnico 

Portugal 09.05.2014 a 08.05.2019 Acadêmico/Dupla titulação 

University College London Londres 28.05.2014 a 27.05.2019 Acadêmico/Intercâmbio 

Universidade do Minho Portugal 12.06.2014 a 13.06.2019 Acadêmico/Dupla titulação 

Universidad de La Frontera Chile 27.06.2014 a 26.06.2019 Acadêmico/Dupla titulação 

Chiba University Japão 30.10.2014 a 29.10.2019 Acadêmico/Intercâmbio 

University of Copenhagen Dinamarca 20.11.2014 a 19.11.2019 Acadêmico/Intercâmbio 

Cooperativa Formação e 
Animação Cultural – COFAC 

Portugal 11.12.2014 a 12.12.2019 Acadêmico/Intercâmbio 

University of Bath Reino Unido 23.12.2014 a 22.12.2019 Acadêmico/Intercâmbio 

Universitat Des Saarlandes Alemanha 21.01.2015 a 20.01.2020 Acadêmico/Intercâmbio 

Universidade de Coimbra Portugal 05.03.2015 a 05.03.2020 Acadêmico/Intercâmbio 
 

Universidad de Vigo Espanha 17.03.2015 a 16.03.2020 Acadêmico/Dupla titulação 

Emory University School of 
Medicine 

USA 25.05.2015 a 24.05.2020 Acadêmico/Intercâmbio 

University of Natural Resoucers 
and Life Sciences – Boku 

Áustria 28.05.2015 a 27.05.2017 Acadêmico/Intercâmbio 

Università Degli Studi di Gênova Itália 27.07.2015 a 26.07.2020 Acadêmico/Dupla titulação 

University of Copenhagem Dinamarca 05.08.2015 a 04.08.2020 Acadêmico/Pesquisa 

Universidad de Zaragoza Espanha 17.09.2015 a 16.09.2020 Acadêmico/Dupla titulação 

University of Copenhagem Dinamarca 29.09.2015 a 28.09.2020 Acadêmico/Dupla titulação 

Universidade de Lisboa – 
Instituto Superior Técnico 

Portugal 06.11.2015 a 05.11.2020 Acadêmico/Dupla titulação 

Universidad Mayor Chile 23.03.2016 a 22.03.2021 Acadêmico/Pesquisa 

University of Alberta Canadá 04.07.2016 a 03.07.2021 Acadêmico/Dupla titulação 

Universitá Degli Studi di Milano Itália 2016 a 2021 (em fase de 
finalização) 

Acadêmico/Dupla titulação 
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Gráfico 16. Convênios internacionais firmados (percentual por continente). 

Depósito de patentes 

As pesquisas da FCF/USP têm grande impacto nacional e internacional. Em parceria com a 
Agência USP de Inovação (AUSPIn), observamos o aumento do número de depósitos de 
patentes em nome dos docentes da FCF/USP, a serem somados aos 58 registros existentes. 
 

Quadro 29. Pedidos de patentes pela FCF/USP*. 

Patentes FCF/USP 
2012 2013 2014 2015 2016 Total 

5 3 5 1 --- 14 
*Dados fornecidos pela AUSPIn. 

 
Nos últimos anos, a Área Financeira dispendeu esforços para efetivar melhorias no ambiente e 
na rotina de trabalho, otimizando os resultados obtidos e a aplicação de recursos, em 
atendimento às recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Procuradoria 
Geral e Departamento de Finanças da USP. Este último descentralizou diversas atividades, 
delegando competências às Unidades, dando-lhes maior autonomia e conferindo celeridade 
aos processos, trabalho que já era realizado internamente, na medida do possível. 
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IMAGEM INSTITUCIONAL 

LIVROS DE DOCENTES DA FCF/USP 

 

  MANUAL DE BIOSSEGURANÇA (2A EDIÇÃO) 
  Mário Hiroyuki Hirata – Rosário Dominguez Crespo Hirata – 

Jorge Mancini Filho 
  Ano: 

Editora: 
Páginas: 
Dimensão: 
ISBN: 

  2012 
  Manole 
  360 
  28,5 cm x 21,5 cm 
  9788520433164 

Sinopse 
Esta obra tem o objetivo de transmitir de forma precisa, porém simples, a base científica da 
Biossegurança, permitindo que alunos e profissionais possam conhecer com a devida 
amplitude os fatores relacionados ao tema. 
 
 

 

  NUTRIÇÃO, METABOLISMO E SUPLEMENTAÇÃO NA ATIVIDADE FÍSICA (2A EDIÇÃO) 
  Julio Tirapegui 

  Ano: 
Editora: 
Páginas: 
Dimensão: 
ISBN: 

  2012 
  Atheneu 
  467 
  28 x 21 cm 
  9788538802402 

Sinopse 
Esta obra vem contribuindo, desde 2005, com a divulgação dos conhecimentos científicos na 
área de Nutrição Esportiva, com ênfase na suplementação de nutrientes ou compostos 
ergogênicos. Voltada a graduandos e pós-graduandos das áreas da saúde e para 
profissionais com interesse em nutrição esportiva, esta segunda edição traz, como pontos de 
destaque, a atualização dos capítulos anteriores e três novos capítulos e autores, todos 
professores da Universidade de São Paulo, que apresentam seus temas a nível molecular, 
especialmente nos capítulos de Genômica Nutricional e Exercício Físico, Síndrome 
Metabólica e Redução do Risco com o Exercício Físico. 
  

mailto:mhhirata@usp.br
mailto:rosariohirata@usp.br
mailto:jmancini@usp.br
mailto:tirapegu@usp.br
http://www.intranet.fcf.usp.br/Publicacao/Manual%20de%20Biosseguran%C3%A7a%202_edicao_G.jpg
http://www.intranet.fcf.usp.br/Publicacao/Nutri%C3%A7%C3%A3o_Metabolismo_e_Suplementa%C3%A7%C3%A3o_na_Atividade_F%C3%ADsica_2Edicao_G.jpg
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  NUTRIÇÃO, FUNDAMENTOS E ASPECTOS ATUAIS (3A EDIÇÃO) 
  Julio Tirapegui 

  Ano: 
Editora: 
Páginas: 
Dimensão: 
ISBN: 

  2013 
  Atheneu 
  477 
  22 cm x 29 cm 
  9788538804055 

Sinopse 
Nutrição, Fundamentos e Aspectos Atuais alcança sua 3ª edição, integralmente revista, 
atualizada e ampliada com novos capítulos e novos colaboradores, mas mantém suas 
características iniciais e a proposta original de abordar os conhecimentos básicos de nutrição 
e temas atuais da área, integrando os conceitos nutricionais, fisiológicos, bioquímicos e 
moleculares relativos à metabolização dos nutrientes no organismo humano e suas 
repercussões na saúde. Todos os temas continuam sendo apresentados na forma de 
perguntas e respostas, o que torna mais fácil a compreensão do texto. Foram acrescentados 
quatro novos capítulos sobre temas atuais da área de nutrição e da alimentação, alguns dos 
quais ainda geram muita controvérsia e discussão por parte da imprensa, da população leiga 
e até dos próprios cientistas: Nutrigenômica e Nutrigenética; Aspectos da Relação Dieta, 
Nutrição e Câncer; Nutrição e Estética; e Síndrome Metabólica: Benefícios da Nutrição e do 
Exercício Físico. Com esta obra, acredita-se estar cumprindo a função de transmitir e 
difundir o conhecimento científico de maneira didática e multidisciplinar, tanto aos 
profissionais da área biológica quanto, e especialmente, aos estudantes que se iniciam nesta 
ciência, além da sociedade em geral, conforme postulados que norteiam a Universidade de 
São Paulo. 
 
 

 

  MONOCLONAL ANTIBODIES ANTI-BETA2-GLYCOPROTEIN I 
  Carolina Nigro Stella – Ligia Ferreira Gomes 
  Ano: 

Editora: 
Páginas: 
Dimensão: 
ISBN: 

  2013 
  Lambert Academic Publishing 
  83 
  22 cm x 15 cm 
  9783659393853 

Sinopse 
Beta2-glycoprotein I (β2GPI) detection is important for the acurate diagnosis of autoimmune 
and chronic inflammatory disease. This book describes the main steps towards a successful 
obtaining, initial characterization, analytical applications and lab-scale production of a set of 
anti- β2GPI monoclonal antibodies. The β2GPI antigen purification was comprehensively 
explored and six diferente hybridomas were obtained after cell fusion of immunized mouse 
lymphocytes with SP2-O murine myeloma cells. The antibodies were purified after 
hybridomas expansion from ascites (in vivo) and conventional cell culture (in vitro) and their 
reactivity was evaluated towards the β2GPI antigen either adsorbed to solid phase support 
(Dot-Blot, immunoblotting, direct ELISA), or in solution (indirect ELISA). β2GPI recognition 
was achieved with one of the clones in paraffin embedded tissues, and in blood and lymph 
(ELISA). The application of β2GPI recognition to a sepsis and bacterial translocation animal 
model granted na unexpected and exciting sequence of achievements concerning the 
pathophysiology of autoimmunity control by this protein. 

mailto:tirapegu@usp.br
mailto:lfgomes@usp.br
http://www.intranet.fcf.usp.br/Publicacao/Nutri%C3%A7%C3%A3o%20Fundamentos%20e%20Aspectos%20Atuais%203_edicaoG.jpg
http://www.intranet.fcf.usp.br/Publicacao/monoclonal_G.jpg
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  CONTROLE BIOLÓGICO DE QUALIDADE DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, CORRELATOS E 

COSMÉTICOS (4A EDIÇÃO) 
  Terezinha de Jesus Andreoli Pinto – Telma Mary Kaneko – Antonio 

Felizes Pinto 
  Ano: 

Editora: 
Páginas: 
Dimensão: 
ISBN: 

  2015 
  Manole 
  432 
  21 x 28 cm 
  9788520437766 

Sinopse 
O presente livro é fruto de décadas de trabalho frente à disciplina de Controle Biológico de 
Qualidade de Medicamentos e Cosméticos na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 
Universidade de São Paulo (USP), quando havia dificuldades na indicação de uma bibliografia 
específica, preferencialmente em português, que contemplasse os tópicos básicos da 
disciplina. Assim nasceu esta obra, cuja organização dos capítulos apresentados contempla 
aspectos conceituais de qualidade aplicáveis a produtos, sistemas e processos, tanto gerais 
quanto no âmbito biológico. A pretensão dos autores não foi criar uma obra completa sobre 
controle de qualidade ou controle biológico de qualidade de medicamentos e cosméticos, 
mas possibilitar acesso a um livro fácil, conciso e atual, que contribua para o ensino nas 
faculdades de Farmácia do país. 
 
 

 

  DIRETRIZES NO PROCESSO DE REGULAMENTAÇÃO SANITÁRIA DOS MEDICAMENTOS NO 

BRASIL (1A EDIÇÃO) 
  Natália Bellan – Terezinha de Jesus Andreoli Pinto  
  Ano: 

Editora: 
Páginas: 
Dimensão: 
ISBN: 

  2015 
  Manole 
  480 
  24 x 17 cm 
  8520439675 

Sinopse 
A ideia desta obra surgiu das diversas indagações sobre o objetivo da regulação sanitária, as 
reais necessidades da saúde pública do país, as dificuldades de entendimento de colegas de 
profissão e a ausência de referências bibliográficas e livros publicados na área. Apenas 
marcos regulatórios bem estudados, como ciência, poderão construir os pilares de 
sustentação de uma nação diante das diversidades sociais, políticas e econômicas 
enfrentadas. Por isso, este livro abrange diversos conhecimentos, como a origem da 
regulamentação sanitária e suas mudanças ao longo da história, os cenários nacional e 
internacional, os principais órgãos regulatórios internacionais e suas funções, além do 
processo de regulamentação dos medicamentos no Brasil. Dessa forma, coloca-se como 
uma referência para profissionais não apenas da área farmacêutica, mas de saúde em geral. 
O conteúdo apresentado não se resume a práticas laboratoriais, estruturando-se em 
modelos regulatórios que aprimoram o conhecimento, a ciência e o saber. E o saber é 
infinito, o que nos desperta muito mais motivação, pois esta obra é apenas um início. 
  

mailto:tjpinto@usp.br
mailto:tsakuda@usp.br
mailto:tsakuda@usp.br
mailto:tjpinto@usp.br
http://www.intranet.fcf.usp.br/Publicacao/Controle%20biol%C3%B3gico%204%20edicao_G.jpg
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RECURSOS HUMANOS 

O capital humano é o maior patrimônio de uma organização e, dentro desta premissa, foi 
adotado o modelo da administração participativa, provocando e incentivando a colaboração 
de todos no processo de administrar, estimulando o corpo docente, discente e funcional a 
contribuir para consecução dos objetivos institucionais. O desempenho articulado de todos os 
segmentos organizacionais é de suma importância e precisa estar sempre estruturado e 
aparelhado para atender a todos os que dele necessitem. Nesse sentido, foram incentivadas a 
geração de novas ideias, participação em treinamentos através da valorização dos recursos 
humanos e estímulo à implantação de planos de melhoria. 

Formação e qualificação do corpo docente 

O destaque que a FCF/USP possui, em termos de recursos humanos, deve-se ao incentivo e 
suporte que a Unidade dá para a formação cada vez mais qualificada do pessoal docente, 
técnico e administrativo. Atualmente, o corpo docente é composto de 21 Professores 
Titulares, 24 Professores Associados e 41 Professores Doutores. O Regime de Dedicação 
Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) é predominante entre os docentes, abrangendo 94% 
do total de professores. O perfil e desenvolvimento (Quadro 30), a distribuição segundo 
regime de trabalho (Quadro 31) e a evolução do corpo docente da FCF/USP, segundo regime 
de trabalho (Gráfico 17) e categoria funcional (Gráfico 18), são informados a seguir. 

Quadro 30. Perfil e desenvolvimento dos professores da FCF/USP na carreira docente. 
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Quadro 31. Distribuição do corpo docente da FCF/USP, segundo regimes de trabalho. 

Depto. Regime de trabalho 

Regime de Dedicação 
Integral à Docência e à 
Pesquisa (RDIDP) 

Regime de Turno Completo 
(RTC) 

Regime de Turno Parcial 
(RTP) 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

FBA 20 20 18 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FBC 21 22 23 22 22 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 

FBF 24 25 24 24 24 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

FBT 20 20 17 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Gráfico 17. Evolução do corpo docente, por regime de trabalho. 

 

 
Gráfico 18. Evolução do corpo docente, por categoria. 
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Vinculação subsidiária 

Nos termos da Resolução no 6.487, de 09 de janeiro de 201327, a FCF/USP conta com 
docentes em vinculação subsidiária para desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e 
extensão universitária em colaboração interdisciplinar, com vantagens às Unidades envolvidas 
e à comunidade. 

As solicitações são deliberadas e aprovadas pelos órgãos das unidades envolvidas, ou seja, 
órgão de lotação originária e principal, seguindo para análise do órgão de lotação subsidiária. 
O procedimento para solicitações interunidades é feito da seguinte forma: análise pelo 
Conselho do órgão de origem; análise pela Congregação ou órgão equivalente da Unidade de 
origem; análise pelo Conselho do órgão de vinculação subsidiária; e análise pela Congregação 
ou órgão equivalente da Unidade de vinculação subsidiária. 

A Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP possui três docentes nessas condições. 

Quadro 32. Docentes em vinculação subsidiária relacionados à FCF/USP. 
Docente Profa. Dra. Carla Taddei de Castro Neves 
Unidade de origem Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP 
Unidade de vinculação Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP 
Departamento de vinculação Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas 
Período 2013 a 2016 
 

Docente Prof. Assoc. Sandro Rogério de Almeida 
Unidade de origem Faculdade de Ciências Farmacêuticas de USP 
Departamento de origem Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas 
Unidade de vinculação Faculdade de Medicina da USP 
Departamento de vinculação Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias 
Período 2014 a 2017 
 

Docente Profa. Dra. Ligia Ferreira Gomes 
Unidade de origem Faculdade de Ciências Farmacêuticas de USP 
Departamento de origem Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas 
Unidade de vinculação Instituto de Física da USP 
Período 2016 a 2019 

Formação e qualificação dos funcionários técnicos e administrativos 

A gestão de pessoas requer a busca permanente pela qualidade através do incentivo à 
capacitação e da valorização dos talentos, além da alocação do perfil desejado em cada um 
dos postos de trabalho. Atendendo aos objetivos propostos pela FCF/USP, procurou-se 
planejar, organizar e dirigir os recursos humanos em todas as áreas e em todos os níveis, a 
fim de alcançar os resultados adequados à cada situação. 

O grupo de servidores técnicos e administrativos atuou de forma relevante para que os 
objetivos do Plano de Gestão Administrativa proposto nesta gestão fossem atingidos, apesar 
do decréscimo acentuado de recursos humanos em face da adesão ao PIDV ocorrido em 
2015. Atualmente a Unidade conta com 167 funcionários: 34 de nível superior, 93 de nível 
técnico e 40 de nível básico, cuja distribuição comparativa entre 2012 e 2016 encontra-se no 
Quadro 33. 

  

                                                           
27 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Resolução no 6487, de 09 de janeiro de 2013. Diário Oficial do Estado, 17 jan. 2013. Disponível em: 
<http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-6487-de-09-de-janeiro-de-2013>. Acesso em: ago. 2016. 
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Quadro 33. Distribuição do quadro funcional técnico administrativo, por grupo e áreas. 

Seção/Departamento 
Categoria/Ano Total 

Superior Técnico Básico 
2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 

Assistência Acadêmica 1 0 2 4 0 0 3 4 
Serviço de Graduação 0 0 3 2 0 1 3 3 
Serviço de Pós-Graduação 0 0 2 2 0 0 2 2 
Serviço de Apoio Acadêmico 0 0 2 0 3 2 5 2 
Serviço de Estágio 0 0 3 1 0 0 3 1 
Assistência Administrativa 1 1 1 4 1 0 3 5 
Serviço de Manutenção 0 0 4 4 7 5 11 9 
Serviço de Pessoal 0 0 3 2 0 1 3 3 
Serviço de Expediente 0 0 3 1 1 2 4 3 
Serviço de Transportes 0 0 0 0 3 3 3 3 
Seção de Segurança 0 0 1 0 11 9 12 9 
Seção de Serviços Gerais 0 0 1 2 3 2 4 4 
Assistência Financeira 2 1 2 0 0 0 4 1 
Serviço de Contabilidade 1 1 1 3 0 0 2 4 
Serviço de Materiais 0 0 7 5 0 0 7 5 
Serviço de Convênios e 
Contratos 

0 0 3 3 0 0 3 3 

Serviço de Tesouraria 0 0 2 2 0 0 2 2 
Serviço de Biotério 1 1 0 0 0 0 1 1 
Seção Experimentação Animal 1 1 1 0 0 0 2 1 
Seção de Produção de Animais 
Heteroxênicos 

0 0 2 1 0 1 2 2 

Seção de Produção de Animais 
Holoxênicos 

0 0 1 1 2 0 3 1 

Gabinete do Secretário 0 0 2 1 0 0 2 1 
Seção de Informática 2 2 2 3 0 0 4 5 
Biblioteca 5 5 3 5 2 3 10 13 

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO 7 12 48 46 31 29 88 87 
FBA 4 4 16 15 3 2 23 21 
FBC 6 7 17 14 3 2 26 23 
FBF 10 9 13 10 5 2 28 21 
FBT 3 2 8 8 4 5 15 15 

TOTAL DOS DEPARTAMENTOS 23 22 54 47 15 11 92 80 
TOTAL GERAL 30 34 102 93 46 40 180 167 

Buscou-se valorizar o desenvolvimento dos funcionários oportunizando a difusão de saberes e 
a participação em treinamentos, visando sua reciclagem e a ampliação de conhecimentos 
para o crescimento profissional e pessoal. 

No período de 2012 a 2016, deu-se ênfase aos treinamentos técnicos e comportamentais dos 
funcionários, essenciais à compreensão de seu papel enquanto colaboradores, bem como na 
compreensão da relação entre seus objetivos pessoais e institucionais. Tais treinamentos 
versaram sobre assuntos específicos das funções, gestão de recursos e processos, idioma e 
informática, dentre outros, conforme ilustrado no Quadro 34 e na Figura 49. 
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Quadro 30. Quantidade de treinamentos oferecidos no período de setembro de 2012 a agosto de 2016. 

 

 
Figura 49. Média de horas anuais de treinamento, por funcionário. 
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HORAS

TIPO 
2012 2013 2014 2015 2016 

Pessoas Horas Pessoas Horas Pessoas Horas Pessoas Horas Pessoas Horas 

Específico da 
Função 

23 1262 40 996 20 501 32 718 5 80 

Gestão de 
Recursos ou 
Processos 

45 391 75 618 45 212 19 429 1 45 

Idiomas 01 14 0 0 41 2.340 09 409 1 6 

Informática 06 144 02 52 0 0 02 154 0 0 

Segurança 80 499 144 1.564 125 1.029 21 168 0 0 

Outros 81 162 26 78 01 08 01 16 0 0 

TOTAIS 236 2.472 287 3.308 232 4.090 84 1.894 7 131 
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FCF EM NÚMEROS 
 

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 
2015 

 
Professora Terezinha de Jesus Andreoli Pinto – Diretora 

Professor Adalberto Pessoa Junior – Vice-Diretor 
 

 
 DADOS GERAIS 

• Criada em 1898  
• Área total: 22.200 m2 
• Unidade de ensino, pesquisa e extensão de serviços à comunidade 
• Website: www.fcf.usp.br  

 
 ALUNOS  
Graduação  
Curso de Farmácia-Bioquímica (integral e noturno) 
Candidatos ao vestibular  ...........................................................................     1.196 
Alunos ingressantes  (integral = 75 / noturno = 75) .................................   150 
Diplomados ..................................................................................................  115 
 
Estágio de Graduação 
Estágios na graduação  ...............................................................................  394 
Empresas conveniadas para estágio  ........................................................  30 
 
Pós-Graduação stricto sensu 
Alunos admitidos no mestrado ...................................................................  68 
Títulos de Mestre outorgados .....................................................................  55 
 Ciência dos Alimentos  ..................................................................   14 
 Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica ...........................................  03 
 Farmácia (Análises Clínicas)  ........................................................  10 
 Fármaco e Medicamentos  ...........................................................  16 
 Toxicologia e Análises Toxicológicas .............................................  07 
 Nutrição Humana Aplicada ...........................................................   05 
Alunos admitidos no doutorado  .................................................................  51 
Títulos de Doutor outorgados .....................................................................  55 
 Ciência dos Alimentos  ..................................................................  17 
 Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica ...........................................  07 
 Farmácia (Análises Clínicas)  ........................................................  14 
 Fármaco e Medicamentos  ...........................................................  09 
 Toxicologia e Análises Toxicológicas .............................................  06 
 Nutrição Humana Aplicada ...........................................................   01 
Número total de títulos outorgados  ...........................................................  110 
 
Pós-Graduação lato sensu 
Residência em Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica  
Alunos admitidos no programa ...................................................................  08 
 
 RECURSOS HUMANOS 
Docentes  .....................................................................................................  87 
 Doutor ............................................................................................  45 
 Associado  ......................................................................................  22 
 Titular .............................................................................................  20 
Técnico-Administrativo  ...............................................................................  168 
 Básico ............................................................................................  41 
 Técnico ...........................................................................................  93 
 Superior  ........................................................................................  34 
 
 BIBLIOTECA 
Divisão de Biblioteca e Documentação do Conjunto das Químicas  
Acervo  .....................................................................................................  225.898 
Circulação do acervo ...............................................................................  215.664 
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 ATIVIDADES DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

• Semana Farmacêutica de Ciência e Tecnologia (www.intranet.fcf.usp.br/SFCT) 
• Campanha de Diabetes e Hipertensão (www.campanhadediabetes.blogspot.com.br) 
• Jornada Científica (www.fcf.usp.br/cultura-e-extensao)  
• Universidade Aberta à Terceira Idade (www.fcf.usp.br/cultura-e-extensao) 
• Semana de Arte da FCF (anualmente, em setembro) 
• Feira das Profissões (http://prceu.usp.br/uspprofissoes) 
• Visita Monitorada (http://prceu.usp.br/uspprofissoes) 

 
 ATIVIDADES INTERNACIONAIS 
Alunos de graduação em Intercâmbio Acadêmico  ...................................  99 
Acordos de Dupla-Titulação Internacional (Mestrado/Doutorado)  ..........  05 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
As principais atividades na minha gestão como Dirigente da FCF/USP, no período de 2012 a 
2016, foram apresentadas neste documento. Mais do que atender à exigência formal, a 
elaboração do relatório de gestão foi uma oportunidade de deixarmos registrados fatos e 
interpretações dos últimos quatro anos, além de rever com satisfação os objetivos 
alcançados. 

Esta Direção sempre priorizou o compromisso de formar profissionais farmacêuticos-
bioquímicos a partir de um ensino de qualidade, voltado tanto à teoria quanto à prática. 
Trabalhamos para prover a melhor infraestrutura, orientar processos e articular diariamente 
os esforços necessários para a consecução e contínua revisão das metas acadêmicas da 
Universidade perante a sociedade. 

Dessa forma, retomando a última Avaliação Institucional (2010-2014) e os planos e metas 
elaboradas para médio e longo prazo (de 5 a 10 anos), como Dirigente, gostaria de deixar 
registrados esses apontamentos para que a próxima gestão possa dar continuidade às 
iniciativas que se mostraram bem-sucedidas, assim como adequar aquelas que puderem ser 
melhoradas, sempre visando a qualidade do trabalho de excelência desenvolvido nesta 
Unidade. 

No que diz respeito à gestão, ressalta-se a manutenção e ampliação dos princípios de 
transparência; economia e sustentabilidade; desburocratização e agilização dos 
procedimentos administrativos, descentralizando as decisões em caso de jurisprudência. No 
que tange aos servidores docentes, técnicos e administrativos, faz-se necessária a otimização 
da força de trabalho de funcionários e o investimento na qualificação constante (cursos de 
reciclagem); e, acerca dos docentes, é imprescindível a valorização de sua atuação nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Voltando-se ao corpo discente, deve-se garantir a 
manutenção dos treinamentos semestrais de segurança em laboratório para os alunos 
ingressantes (graduação e pós-graduação); incentivar os alunos de graduação a participar de 
outros âmbitos da carreira acadêmica (cursos de especialização, pós-graduação e pós-
doutorado), evidenciando as possibilidades dessa mesma carreira e atraindo-os para essa 
Unidade após a conclusão do curso; e ampliar a quantidade e a qualidade da produção 
científica oriunda da pós-graduação. Acerca das atividades de pesquisa e extensão, deve-se 
utilizar mídias diversas para garantir e ampliar a participação da comunidade em geral 
(acadêmica e externa) nas mais variadas atividades desenvolvidas na FCF/USP, assegurando o 
maior retorno possível para os investimentos realizados. 

Nas atividades de pesquisa, destaca-se a necessidade de estimular a criação e melhoria de 
instalações para pesquisa dotadas de centrais analíticas e equipamentos multiusuários, 
otimizando a aplicação dos recursos dispendidos; incentivar a obtenção de recursos junto às 
agências de fomento nacionais e implementar vias de captação de recursos de agências de 
fomento internacionais; interagir com empresas públicas e privadas que atuem em áreas 
correlatas, estabelecendo parcerias e vínculos acadêmicos, incentivando a aplicação de 
projetos nestes setores; e estimular o desenvolvimento de parcerias com pesquisadores 
nacionais e internacionais, consolidando-as por meio de convênios acadêmicos. 
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Ainda, para os próximos anos, é necessário investir em infraestrutura predial (elétrica e 
hidráulica, água e esgoto) e operacional (laboratórios didáticos e de pesquisa), revitalizando 
as áreas que não atendam de forma plena às demandas atuais, tendo em vista a 
interdependência entre instalações adequadas e a pesquisa, aplicadas de acordo com o plano 
de prioridades. 

Ressalta-se que o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da FCF/USP, cuja construção 
encontra-se suspensa por tempo indeterminado devido à contingência financeira da 
Universidade, poderá atender parte das demandas dos Departamentos por infraestrutura. 
Sua conclusão foi uma das prioridades da atual gestão, no que tange à ampliação do parque 
tecnológico da Unidade e aquisição de equipamentos multiusuários, mas deverá ser 
estendida à próxima gestão, cujo empenho essencial na colaboração para conclusão do 
projeto executivo não permitirá que toda a estrutura que já está pronta sofra desgastes 
desnecessários, invalidando o investimento realizado. 

Mais uma vez agradeço a todos a oportunidade do convívio, na condição de Diretora da 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, no período de 15 de 
outubro de 2012 a 14 de outubro de 2016, deixando meus cumprimentos aos estudantes de 
graduação e de pós-graduação, aos pesquisadores (pós-doutorandos), aos servidores técnico-
administrativos e aos docentes pela oportunidade de compartilhar o enfrentamento dos 
desafios que se colocaram no período desta gestão. 

 

 
Profa. Dra. Terezinha de Jesus Andreoli Pinto 
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