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MENSAGEM DO DIRETOR 
 

 

 

 

É com imensa satisfação que ofereço a vocês, nossos mais novos alunos, minhas boas-

vindas! 

 

Nós sabemos o quanto você lutou para chegar aqui e queremos muito que você seja 

recompensado(a) por isso, proporcionando-lhe a melhor oportunidade possível para 

que você possa continuar conquistando seus sonhos.  

Você, e tenho certeza, também os seus pais, sabem da importância da educação de 

bom nível e o quanto ela pode transformar nossas vidas. Aqui na nossa querida 

FCF/USP, você encontrará um ambiente propício para se desenvolver e crescer 

profissionalmente e, tenho certeza, você saberá aproveitar essa oportunidade que se 

apresentou na sua vida.  

 

Você irá se deparar com muitas aulas, onde poderá interagir com nossos professores, 

mas é importante que suas atividades não se atenham somente às aulas: a 

Universidade lhe oferece muito mais: a participação nas várias entidades estudantis da 

FCF e da USP, nossa biblioteca, palestras, atividades esportivas, culturais e de extensão 

universitária, representam uma excelente oportunidade de convivência e de 

aprendizado constantes. 

 

Aproveite!  

 

Desfrute deste grande patrimônio do Brasil que é a Universidade de São Paulo. Afinal, 

você merece! 

 

Mais uma vez, sejam muito bem-vindos!!! 

Um grande abraço, 

 
 

Humberto Gomes Ferraz 
Diretor da FCF/USP 
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MENSAGEM DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO    

 

 
 
          Caros alunos, 
  
A Comissão de Graduação (CG) parabeniza vocês pelo ingresso na USP e lhes dá as boas-vindas 

à Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Vocês estão ingressando na maior universidade da 

América Latina, e são a segunda turma de um uma matriz curricular nova e reformulada. Em 

consonância com as novas Diretrizes Curriculares Nacionais, o curso de Farmácia da FCF/USP 

tem por objetivo formar bacharéis que atuem com competência, ética e compromisso social. A 

formação abrangente, junto com uma formação básica sólida e os estágios curriculares, 

permitirão que possam atuar nos diversos segmentos profissionais.  

 

Após muito empenho e dedicação para chegar a este momento, vocês terão a oportunidade de 

fazer novas amizades que levarão para a vida, além de conviver e trocar experiências com 

professores das diversas unidades da USP, possibilitando o desenvolvimento do senso crítico, 

espírito de equipe e liderança. Aproveite esse momento único de sua vida universitária 

participando das diversas atividades que a faculdade propicia, como o Programa de Iniciação 

Científica, o Programa de Monitoria de Graduação e em Projetos de Extensão Universitária, o 

que  propiciará experiências únicas e que também serão um dos alicerces para sua formação 

como futuro farmacêutico. 

 

Diversas siglas farão parte de sua vida acadêmica: CG, COC, CP, CCEx, CRInt, FBA, FBC, FBF, 

FBT, IC, AAC, TCC, entre outros. Para esta etapa, a Comissão de Graduação e a Comissão de 

Coordenação de Curso estarão abertas para auxiliá-los. Suas ideias e problemas poderão ser 

compartilhados conosco através dos diversos representantes discentes junto a estas comissões. 

Ainda, o Serviço de Graduação da Faculdade poderá te auxiliar nas dúvidas acadêmicas e 

trâmites burocráticos.  

 

Estamos vivendo um momento único onde os farmacêuticos e os demais profissionais da área 

de saúde desempenham papel importante na sociedade, pautado na ciência e no 

humanismo. Tenham esta faculdade como sua casa, seus professores como mentores e seus 

amigos como alicerces. 

 

Neuza Mariko Aymoto Hassimotto 
Presidente da Comissão de Graduação da FCF/USP  
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SOBRE A FACULDADE   

 

 

A Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo 

(FCF/USP) ministra o curso de Farmácia, que permite que os graduados atuem nas 

seguintes áreas: produção, supervisão, garantia e controle de qualidade, ação 

farmacológica, biodisponibilidade, bioequivalência, dispensação de medicamentos, 

atenção farmacêutica e farmácia clínica; cosméticos e correlatos; industrialização, 

bioquímica e valor nutricional dos alimentos para fins de consumo humano; 

desenvolvimento, supervisão e aplicação de testes laboratoriais para fins de 

diagnóstico e acompanhamento de doenças humanas e para identificação de 

substâncias com ação tóxica, na área de análises clínicas e toxicológicas. 

O acompanhamento adequado do curso exige do aluno conhecimentos 

sólidos de biologia, química, matemática, física e estatística, pois diversos aspectos 

destas ciências são explorados em profundidade nas disciplinas das ciências 

farmacêuticas. 

O campo das Ciências Farmacêuticas possui profundas raízes bioquímicas 

e analítico-tecnológicas. Na área tecnológica, pode-se destacar a biotecnologia e a 

biologia molecular (melhoramento de cepas microbianas, uso de enzimas e/ou de 

células em processos industriais, emprego de anticorpos monoclonais e marcadores 

enzimáticos na imunologia e bioquímica clínica e outros) e a química fina (síntese, 

caracterização e ampliação de escala produtiva de novos fármacos e/ou insumos de 

interesse farmacêutico, modelagem molecular de fármacos e outros).  

A FCF/USP, para contribuir na formação qualificada do profissional 

farmacêutico, é estruturada em quatro departamentos. 

 Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental (FBA) 

O FBA ministra as disciplinas relacionadas aos alimentos, no que tange os 

aspectos analíticos, bioquímicos, nutricionais e de controle de qualidade. 

Desenvolve uma ampla variedade de pesquisas nas áreas: a) Química e bioquímica 

de alimentos, visando ao estudo de composição, mecanismos de deterioração e 

controle do metabolismo, em alimentos de origem vegetal; b) Fiscalização e 

Controle de Qualidade, procurando desenvolver métodos físico-químicos e 

microbiológicos para avaliar a qualidade dos alimentos; c) Nutrição, com o objetivo 

de avaliar o valor nutricional de dietas e estudar mecanismos de ação de nutrientes. 

Também oferece serviços de extensão, no âmbito do controle de qualidade (químico 

e microbiológico) de alimentos. 
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 Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas (FBC) 

 O FBC ministra as disciplinas relacionadas às bases fisiopatológicas das 

doenças humanas (patologia geral, toxicologia e fisiopatologia de doenças que 

afetam o sistema nervoso, sistema vascular, doenças infecciosas, entre outras), e 

disciplinas práticas referentes ao diagnóstico laboratorial de doenças humanas e às 

aplicações da Toxicologia Analítica. Desenvolve pesquisas nas áreas clínicas de 

imunologia, microbiologia, parasitologia, micologia, patologia, bioquímica, biologia 

molecular, hematologia, citologia e toxicologia. Também oferece serviços de 

extensão, como o Laboratório de Análises Especializadas (Citometria de Fluxo e 

outras analises para fins de pesquisa) e o Laboratório de Análises Toxicológicas 

(Analise de drogas de abuso, em esportistas e trabalhadores, e análises para 

pesquisas científicas). 

 Departamento de Farmácia (FBF) 

 O FBF ministra disciplinas que dizem respeito aos medicamentos e ao 

cuidado com a saúde, incluindo conteúdos de planejamentos de fármacos, 

farmacotécnica (formulação e fabricação de formas farmacêuticas), cosmetologia 

(formulação e produção de cosméticos), farmacognosia (produtos de origem 

vegetal) controle de qualidade, farmacoterapia, atenção farmacêutica, farmácia 

clínica, farmacoeconomia e outros. Desenvolve pesquisas no setor de planejamento 

e síntese (em escala laboratorial) de novos fármacos, no controle total de qualidade 

da produção farmacêutica, na caracterização de plantas medicinais, para posterior 

extração dos princípios ativos e na formulação de cosméticos e formas 

farmacêuticas em geral (cápsulas, drágeas, injetáveis, etc). Também oferece serviços 

de extensão, incluindo a Farmácia Universitária, o Laboratório de Controle de 

Qualidade Farmacêutico (CONFAR), e a Farmácia Hospitalar (HU/USP), setores 

disponíveis aos alunos para estágios. 

 Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica (FBT)  

 O FBT ministra a maioria das disciplinas tecnológicas do currículo, 

incluindo Física Industrial, Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica, Biotecnologia, entre 

outras. Desenvolve pesquisas essencialmente tecnológicas nos setores da 

fermentação, enzimologia, insumos farmacêuticos (ampliação de escala) e na 

industrialização de alimentos, visando a adaptação e/ou criação de novos processos 

e produtos. Também oferece serviços de extensão, como a assessoria às indústrias 

farmacêuticas e afins, com a finalidade de desenvolver processos de ampliação de 

escala para a fabricação de insumos e/ou fármacos e a controlar procedimentos de 

indústrias. 
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Em seus quatro Departamentos - Alimentos e Nutrição Experimental, Análises 

Clínicas e Toxicológicas, Farmácia e Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica, conta com a 

atuação de 86 docentes altamente capacitados a exercerem suas funções acadêmicas, de 

pesquisa e de extensão ao retornarem para a sociedade a verba investida pelo Estado na 

Faculdade. 

A Faculdade possui, em seu quadro 23 Professores Titulares, 23 Professores 

Associados  e 38 Professores Doutores,  bem como  135 funcionários.  

Em termos discentes, a instituição possui cerca de 950 estudantes de graduação e 

400 de pós-graduação, envolvidos nas mais diversas atividades acadêmicas, de pesquisa e 

de extensão, além de contribuírem, alguns, como membros das comissões que constroem 

a Unidade, mostrando-se, também, como importantes atores na construção da excelência 

alcançada e que almeja ser melhorada. 

             A FCF/USP tem um forte programa de iniciação científica para alunos de graduação 

interessados em adquirir conhecimento nas diversas áreas das ciências farmacêuticas. 

Além disso, oferece oportunidade aos alunos de desenvolver atividades em unidades de 

ensino no exterior para complementar seus estudos.  

 Em paralelo ao curso de graduação e à prestação de serviços à comunidade, a 

FCF/USP oferece programas de Pós-Graduação (mestrado e doutorado) em Análises 

Clínicas, Ciência dos Alimentos, Fármaco e Medicamento, Tecnologia Bioquímico-

Farmacêutica e Toxicologia.  

A observância dos princípios e da disciplina no exercício das funções de 

Farmacêutico é monitorada pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo 

(CRF-SP) e pelo Conselho Federal de Farmácia. 

Para concluir, deve ser realçado que o graduado em Farmácia tem a seu dispor um 

amplo mercado de trabalho, que abrange setores como: farmácia de dispensação e/ou 

manipulação, farmácia hospitalar, farmácia ambulatorial, laboratório clínico, laboratório 

de toxicologia, laboratórios de controle de qualidade estatais e/ou de empresas privadas, 

indústrias farmacêuticas, alimentícias, químico-farmacêuticas, biotecnológicas e de 

cosméticos, empresas de produtos diagnósticos, magistério superior, pesquisa em 

instituições universitárias e/ou órgãos e institutos de pesquisa públicos.  
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CONTATOS IMPORTANTES 

 

DIRETORIA 

www.fcf.usp.br 

fcf@usp.br 

(11) 3091-3674 

 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ACADÊMICA 

assistenciaacademica.fcf@usp.br 

(11) 3091-8538 

 

SERVIÇO DE GRADUAÇÃO E ESTÁGIO 

www.fcf.usp.br/graduacao 

Graduação (11) 3091-3672 / svgradfcf@usp.br 

Estágios (11) 3091-2438 / sefarma@usp.br 

 

 

COMISSÃO DE PESQUISA 

cpqfcf@usp.br 

 

COMISSÃO DE CULTURA E EXTENSÃO 

ccexfcf@usp.br 

 

COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

crintfcf@usp.br 

 

 

mailto:crintfcf@usp.br

