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PALAVRAS INICIAIS 
 

Primeiramente, gostaríamos de parabenizar cada um de vocês por essa 

conquista maravilhosa que é o ingresso em uma faculdade pública! Temos 

certeza que não foi nada fácil, então agora é hora de festejar! 

 

A universidade é um mundo completamente diferente de tudo que vocês 

já viram antes, e é por isso que nós, seus veteranos, preparamos este manual e 

a Semana de Recepção para que vocês conheçam um pouco da USP e da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas antes das aulas começarem. 

 

A partir de hoje, vocês são universitários, estudantes da maior faculdade 

de farmácia da América Latina; e com grandes oportunidades vêm grandes 

responsabilidades. Vocês terão acesso a uma via de conhecimento enorme e a 

um leque de possibilidades maior ainda, mas saibam que é perfeitamente 

normal se sentir sobrecarregado de vez em quando. 

 

Alguns dias serão melhores que outros e muitas vezes a graduação, por 

si só, será bastante pesada e exaustiva. Então não esqueçam que a faculdade é 

muito mais do que as matérias em que você se matricula e sua média 

ponderada. Muitas das coisas mais importantes que vocês vão aprender e levar 

para vida profissional virão de experiências fora da sala de aula, como os 

projetos de extensão e a participação nas entidades. Portanto, não deixem de 

viver cada segundo que a vida universitária lhes oferece: vá aos barzinhos 

online, festas (quando for possível), treine, conheça todas as entidades, 

conheça os veteranos, e é claro, estude, pois vocês acabaram de entrar em um 

curso na área da saúde e, a partir de hoje, também é responsabilidade de vocês 

zelar por ela. 

 

Assim como nós fomos recebidos com muito carinho por nossos 

veteranos, estamos aqui para acolhê-los da melhor forma possível, mesmo 

sendo mais um ano atípico. Estaremos aqui não só durante essa semana, mas 

durante toda a graduação, afinal temos um ano a mais de experiência para 

compartilhar com vocês. Assim sendo, não tenham medo de conversar conosco! 

Nos importunem com perguntas cotidianas, peça ajuda sobre as matérias e 

aproveitem muito seu ano de bixe, porque ele vai passar muito rápido! E vocês 

vão sentir muitas saudades disso! 

 

Estamos muito contentes e animados de tê-los aqui! 

 

SEJAM BEM VINDOS CALOUROS 2021! 
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Comissão de Recepção aos Calouros 2021 

Facebook: https://www.facebook.com/comissaofarmausp/ 

Instagram: @comissaofarmausp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A USP 
 

A Universidade de São Paulo foi fundada em 1934, após a Revolução de 

1932, com o lema Scientia vinces – “Vencerás pela Ciência” –, tendo como 

modelo as universidades clássicas europeias, principalmente as francesas. 

Diferentes faculdades, antes espalhadas por toda a cidade de São Paulo, além 

da ESALQ, em Piracicaba, uniram-se em 1934, criando a USP. Em 1968, houve 

a construção da Cidade Universitária e a migração de algumas faculdades para 

esse campus que, hoje, é o maior dos Campi da USP. 

A Universidade é gerenciada por uma Reitoria. O órgão responsável pela 

aplicação das deliberações do Reitor é a Secretaria Geral da USP. A USP 

dedica-se ao tripé: ensino, pesquisa e extensão e, para isso, conta com as Pró-

Reitorias de Cultura e Extensão Universitária, de Pesquisa, de Graduação e de 

Pós-Graduação. 

Hoje, a USP é a maior universidade da América Latina, uma das cem 

maiores do mundo e uma das duzentas melhores do mundo! Agora vocês fazem 

parte desta história! Podem sentir-se orgulhosos em dizer  SOU USPIANO! A 

gente pode até falar mal de vez em quando, mas é com amor.  

 

O UNIVERSO FCF 
 

A Faculdade de Ciências Farmacêuticas – FCF – também chamada de 

Farma, ou Farma USP, é a nossa Faculdade! Fundada em 1898 como Escola de 

Pharmácia de São Paulo, passou a integrar a Universidade de São Paulo em 

1934, como Faculdade de Farmácia e Odontologia. Em 1962, o curso de 

Farmácia separou-se do curso de Odontologia, formando a Faculdade de 

Farmácia e Bioquímica, e, em 1970, recebeu o nome de Faculdade de Ciências 

https://www.facebook.com/comissaofarmausp/
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Farmacêuticas. 

A Farma USP é formada por quatro departamentos: Alimentos e Nutrição 

Experimental (FBA), Análises Clínicas e Toxicológicas (FBC), Farmácia (FBF) e 

Tecnologia Bioquímico- Farmacêutica (FBT); todos visando os níveis de 

graduação, pós-graduação, especialização e extensão universitária. 

 

O Faculdade possui diversas 

Comissões como a Congregação, o 

Conselho Técnico Administrativo (CTA), 

Comissão de Graduação (CG), Comissão 

de Pós-Graduação (CPG), Comissão de 

Cultura e Extensão (CCEx) e a Comissão 

de Pesquisa (CoPesq). 

Aqui, além de todo o cenário 

acadêmico ao qual vocês serão inseridos, 

há inúmeros profissionais que trabalham 

diariamente na Administração e em 

pesquisas nos quatro departamentos 

citados. Se hoje somos vistos como a 

melhor faculdade de farmácia da América Latina, é por conta da influência e 

importância de todos os trabalhos científicos aqui realizados, além, é claro, da 

qualidade de ensino.  

Todas essas e muitas outras informações sobre o passado e presente de 

nossa faculdade podem ser consultadas no site www.fcf.usp.br. 

 

O FARMACÊUTICO 
 

Existe uma grande concepção de que a única função do farmacêutico é 

ficar atrás de um balcão vendendo remédios e colocando créditos no celular. 

Porém, o que vocês devem aprender desde já, é que, na verdade, nosso campo 

de atuação é extremamente diverso!     

   No cenário dos anos 50 a 60, a expansão do mercado de 

medicamentos industrializados, sob o domínio de grandes laboratórios 

estrangeiros, tornou inexpressiva a produção das farmácias. O Farmacêutico 

deixou de ser visto como um profissional do medicamento e seu eixo de atuação 

passou ao laboratório de análises clínicas. A farmácia passou a ser uma 

drogaria, estabelecimento que comercializa medicamentos. Atualmente, mais do 

que balconistas em farmácias, ou chefes de laboratório, somos profissionais da 

saúde. 

 Dessa forma, ao longo dos últimos anos, a categoria farmacêutica tem se 

http://www.fcf.usp.br/
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empenhado em aprimorar o perfil do profissional, o que tornou necessário 

mudanças em nossa grade curricular, para garantir a formação de profissionais 

cientes de seu papel na população. 

Hoje, a interdisciplinaridade é a característica marcante da formação do 

farmacêutico, o que remete à diversidade de atuação deste profissional. 

Podemos atuar em indústrias de alimentos ou cosméticos, análises clínicas, 

atenção farmacêutica, farmácias, hospitais, como professor, fiscal sanitário, 

perito criminal, entre outras áreas. O Farmacêutico é um profissional bastante 

versátil que pode atuar em diversas áreas, tendo sempre o foco na saúde e no 

bem estar da população. 

Dia do Farmacêutico: 20 de janeiro 

 

MUDANÇAS NA ESTRUTURA CURRICULAR 
 

Você, ingressante de 2021, pertencerá à 2ª turma de um novo currículo. 

Até 2019, os ingressantes da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF/USP) 

cursavam uma estrutura curricular diferente da sua atual. Com base nas 

alterações das novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de 

Graduação em Farmácia, publicadas em 2017, a matriz curricular do Curso  foi 

reformulada e sua nova estrutura foi  implementada a partir de 2020, com o 

nome de Farmácia, pois é uma exigência do Conselho Federal de Farmácia.  

 

As novas DCN estabeleceram três eixos de formação: “Cuidado em 

Saúde”, “Tecnologia e Inovação em Saúde” e “Gestão em Saúde”. Neste 

contexto, verifica-se um modelo de formação diferenciado, evidenciada pelas 

atribuições clínicas do farmacêutico no cuidado à saúde individual e coletiva.  

 

A reformulação da nova matriz curricular do curso de Farmácia utilizou 

como alicerce o novo foco do farmacêutico, no entanto, sem perder a tradicional 

importância das tecnologias para sua formação. Modernizar a matriz curricular, 

aumentando a flexibilização de sua estrutura e a redução de carga horária 

também foram o foco desta restruturação.   

 

Como principais resultados do processo de reformulação curricular, 

algumas disciplinas foram criadas/reformuladas e algumas anteriormente 

oferecidas como optativas foram transformadas em obrigatórias para o eixo 

profissionalizante ou das Ciências Farmacêuticas. Os períodos, integral e 

noturno, tiveram sua estrutura condensada em 5 anos e, especificamente no 

caso do noturno, as aulas aos sábados foram retiradas de alguns semestres. 

Com o intuito de valorizar atividades extraclasse, os semestres letivos estão 

menos condensados e o número de créditos por semestre foi diminuído. 
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A nossa querida “Farmacinha” está ficando cada vez melhor e mudanças 

continuarão sendo implementadas ao longo dos próximos anos! 

Informações sobre a Estrutura Curricular podem ser encontradas no site: 

www.fcf.usp.br/graduação 

 

 

 

A COMISSÃO DE RECEPÇÃO 
 

Vocês acabaram de ingressar na faculdade e logo vão perceber que seu 

primeiro contato com veteranos será através da Comissão de Recepção, nós! 

Somos alunos que entraram ano passado (2020) na FCF e nos reunimos para 

recebê-los da melhor forma possível em formato virtual. Sim, fomos nós que 

mandamos as mensagens de boas-vindas assim que saiu a lista de aprovados 

da FUVEST, administramos grupos, passamos horas no Photoshop compilando 

memes pra capa do Facebook, e agora organizamos a Semana de Recepção. 

Essa semana é uma tradição da Farmácia! Todos os anos os 

ingressantes se organizam desde cedo para fazer uma boa recepção e o Bota-

Dentro, uma festa inesquecível para seus futuros calouros! Esse ano, devido à 

grave pandemia que aflige o país, vamos adiar a festa até um momento 

adequado. Somos nós, os veteranos, que perderam um bom tempo para 

programar a semana, e que mais vão se dedicar a vocês durante ela. 

Qualquer problema ou dúvida que tiverem, nos procurem! Estamos aqui 

para orientá-los e colocá-los dentro da nossa família FARMA USP!  

 

NÃO ESQUEÇAM DE NOS SEGUIR NO INSTAGRAM E FACEBOOK!  

É a melhor maneira de se manter informado! 

 

 

SEMANA DE RECEPÇÃO 

Contamos com a presença de todos durante os dias da Semana de 

Recepção e esperamos que aproveitem ao máximo! Sem dúvidas, essa é a 

semana para vocês começarem a entender o que é ser universitário e como sua 

vida vai mudar daqui para frente. Teremos palestras de graduação, reuniões 

com entidades, times e muita integração! Usaremos a plataforma do google 

meet para as reuniões e disponibilizaremos os links pelo grupo de WhatsApp 

dos calouros. 

Esse é o melhor momento para tirar dúvidas com veteranos, conhecer o 

trabalho das entidades, ver algumas das oportunidades que a USP e a própria 

FCF oferecem e começar a conhecer um pouco mais sobre as tradições da 

FARMA USP! 

http://www.fcf.usp.br/gradua%C3%A7%C3%A3o)
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Durante essa semana, procurem aproveitar ao máximo! Afinal, 

organizamos tudo com muito carinho para vocês não só conhecerem a 

faculdade, como também se integrarem, já que todas essas pessoas que 

entraram com você, se formarão com você. Então aproveite as atividades, ligue 

a câmera, tire suas dúvidas e se jogue! É durante a semana que você formará 

seu primeiro grupo de amigos e criará suas primeiras experiências na faculdade. 

É a partir de hoje que você inicia sua jornada na USP! 

A Semana de Recepção ocorrerá entre os dias  12 a 16  de  Abril, e a sua 

programação encontra-se nas últimas páginas e nas nossas redes sociais.  

 

MADRINHAS E PADRINHOS 
 

A todos vocês sortearemos o nome de um veterano e uma veterana, eles 

serão seu Padrinho e Madrinha durante a vida acadêmica! Seja para 

compartilhar informações importantes, materiais de anos anteriores, 

experiências com professores, tirar quaisquer dúvidas, por mais simples que 

pareçam, ou simplesmente conversar sobre o que é ser Farma USP, são esses 

veteranos que irão “adotá-los” nessa nova fase. 

Em breve seus padrinhos deverão entrar em contato com você, mas não 

tenha vergonha de chamá-los, pois eles estão mais que dispostos a ajudá-los e 

conhecê-los! Aproveitem ao máximo essa oportunidade, estamos todos muito 

ansiosos para conhecer nossos afilhados :) 

 

 

MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA 
Essa parte que vamos apresentar será muito importante na volta 

presencial, e garantirá que vocês não se percam no Campus enorme (não é 

atoa que chamam de cidade universitária). Vocês encontrarão diferentes opções 

de alimentação, transporte e moradia por lá; além de bibliotecas, museus, 

cursos de idiomas, opções de lazer e muito mais. 

 

 

ALIMENTAÇÃO 

Bandejões: é, com certeza, a forma mais barata de se comer bem. São 4 

no total: 

⮚ Central: o arroz e feijão são mais gostosos! 

⮚ Conjunto das Químicas: o mais perto da gente! (você vai comer lá 

todo dia, acredite!). 

⮚ Física: possui o mesmo cardápio do Central  

⮚ Prefeitura: o mais gostoso! 
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A nossa carteirinha USP é a entrada para o bandejão. Para almoçar e 

jantar, basta carregar a carteirinha com o valor desejado em créditos no 

COSEAS – estilo bilhete único, ou através do aplicativo Cardápio gerando um 

boleto! O preço de cada refeição é de apenas R$2,00!  

A refeição é boa e inclui arroz, feijão, 1 ou 2 acompanhamentos, salada, 

sobremesa, suco e pãozinho. Para os vegetarianos, têm a opção do PVT 

(proteína vegetal texturizada), feito de soja; e podem optar, também, pelo arroz 

integral. 

Além do almoço e jantar, o bandejão central também serve café da 

manhã, de segunda à sábado, das 7h30 às 8h30 por R$ 0,50. 

 Para obter mais informações, como o cardápio da semana em todos os 

bandejões, acesse o site http://www.usp.br/sas ou baixe o aplicativo para celular: 

Cardápio. 

Horário de funcionamento: 11h às 14h e 17h30 às 19h45 (segunda a 

sexta) 

A USP possui o auxílio-alimentação que isenta o pagamento de R$ 2,00 a 

cada refeição aos beneficiários. Sempre no início do mês o cartão é carregado 

com os créditos equivalente ao mês inteiro. 

O carregamento é feito na seção de PASSE ESCOLAR no COSEAS e 

para conseguir esse auxílio você deve se inscrever no Progama de Apoio à 

Permanência e Formação Estudantil – PAPFE – no sistema Júpiter e comprovar 

condição econômica insuficiente. 

 

Comida por quilo: são mais caros, mas a comida é bem variada. 

- Facultativo (EEFE): comidas mais leves 

- História: este é o mais próximo para ir a pé 

- Seade: na frente da biblioteca dos conjuntos da química 

- Física: ao lado do bandejão da Física 

- Biologia: caro, mas o quilo é mais caprichado 

- FAU: é barato e dá pra ir no caminho pra Física 

- SwedenFEA: mais caro de todos, e mais chique 

 

Variedades: lanches e comidas diversificadas na USP e arredores. 

- USPÃO: padaria boa e barata no CRUSP. Vale a pena conhecer! 

- Dogão: no bolsão do COSEAS 

- B6: lanchonete do bloco do grêmio da Química. 

- Food Trucks da Química:  vendem lanches e comidas como macarrão e 

yakissoba. 

http://www.usp.br/sas
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- Tia das Massas: barraquinha que vende massas e tortas no ICB I. 

- CEPE: lanches, sorvetes e açaí pra galera que sai com fome das 

atividades físicas. 

- Lanches da ECA: várias opções de lanches gostosos, grandes e 

diferentes, além da tapioca e do pastel! 

- Tia Sonia: lugar alternativo para comer um lanche, uma pizza e conversar 

com os amigos. 

- Rei das Batidas: próximo ao túnel que dá no jóquei. O boteco mais 

frequentado pela comunidade uspiana. É nele que o grande Omar 

trabalha! O nosso “Farmacêutico” garçom que colocou a gloriosa 

Farma no seu livro de poemas e canta Farmácia MI como todo bom 

Farmacêutico! 

 

TRANSPORTE 
 

Dentro da Cidade Universitária temos muitas formas de locomoção. Cada 

um tem a sua forma de chegar e se locomover pela USP: ônibus, fretado, táxi, 

carro, moto, circular (ônibus interno gratuito), bicicleta ou a pé. Porém nem todos 

os ônibus e circulares passam pela Farma. 

Para utilizar os circulares gratuitamente, é necessário fazer o pedido do 

BUSP pelo JupiterWeb, mas os ingressantes recebem automaticamente. 

O bilhete único do estudante deverá ser solicitado no site 

http://scapub.sbe.sptrans.com.br/sca/estudante/login.jsp,. após a USP mandar 

os dados para a SPTRANS. A partir desse ano, é necessário solicitar no 

JupiterWeb, na parte de Dados Pessoais, que a graduação envie seus dados 

para a SPTRANS e, então, solicitar seu bilhete único.  

O mesmo acontece com o BOM Estudante que deverá ser solicitado no 

site da EMTU, após o envio das informações pela Universidade para a empresa. 

Você também precisa solicitar que suas informações sejam enviadas para a 

EMTU. Para isso, você pode ir até o SAS (Superintendência de Assistência 

Social) que fica na Rua do Anfiteatro, 295 ou por um formulário no site: 

http://sites.usp.br/sas/passe-escolar/. 

Site para maiores informações: 

http://www.emtu.sp.gov.br/passe/manual.htm 

Alunos com baixa renda podem solicitar o PASSE LIVRE (bilhete único 

municipal) no site 

http://scapub.sbe.sptrans.com.br/sa/acessoPublico/index.action . Caso você não 

se encaixe no perfil para solicitar PASSE LIVRE, ou ainda, não utilize ônibus 

municipal, poderá solicitar um auxílio-transporte no valor de R$ 200,00 mensais 

destinado a cobrir os seus gastos com transporte. As inscrições são feitas no 

PAPFE – Sistema Júpiter. 

http://scapub.sbe.sptrans.com.br/sca/estudante/login.jsp
http://scapub.sbe.sptrans.com.br/sca/estudante/login.jsp
http://www.emtu.sp.gov.br/passe/manual.htm
http://scapub.sbe.sptrans.com.br/sa/acessoPublico/index.action
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Para chegar à faculdade, estão listadas as linhas, nas tabelas abaixo. 

Muitas vezes vale a pena pegar um deles e andar um pouco mais. As linhas que 

não circulam aos sábados estão sublinhadas. 

 

 

ÔNIBUS QUE PARAM EM FRENTE À FARMA 

7725-10 
Ida: RIO PEQUENO 

Volta: TERMINAL LAPA 

701U-10 
Ida: BUTANTÃ – USP 

Volta: METRÔ SANTANA 

702U-10 
Ida: BUTANTÃ – USP 

Volta: TERMINAL PQ. DOM PEDRO II 

8022-10 – Circular 2 
Ida: CIDADE UNIVERSITÁRIA 

Volta: METRÔ BUTANTÃ 

 

ÔNIBUS QUE PARAM EM FRENTE À LETRAS 

177H-10 
Ida: BUTANTÃ – USP 

Volta: METRÔ SANTANA 

7411-10 
Ida: CIDADE UNIVERSITÁRIA 

Volta: PRAÇA DA SÉ 

7181-10 
Ida: CIDADE UNIVERSITÁRIA 

Volta: TERMINAL PRINCESA ISABEL 

8012-10 – Circular 1 
Ida: CIDADE UNIVERSITÁRIA 

Volta: METRÔ BUTANTÃ 

 

 

ÔNIBUS QUE PARAM EM FRENTE À BIBLIOTECA BRASILIANA  

(EM FRENTE À LETRAS) 

809U-10 
Ida: CIDADE UNIVERSITÁRIA 

Volta: METRÔ BARRA FUNDA 
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Para quem necessita chegar à USP de trem, existe a Estação Cidade 

Universitária (Linha 9 – Esmeralda), próxima à Ponte Cidade Universitária e à 

USP; é só atravessar a ponte. 

Para quem vai de metrô, a estação mais próxima é a Butantã (Linha 4 – 

Amarela). De lá é só pegar um dos dois circulares, o 1 que para na Biblioteca 

Brasiliana (em frente à Letras) ou o 2, que para no ponto Farmácia e Química. 

Ou podem curtir uma caminhada de aproximadamente 30 minutos do metrô até 

a Farma, entrando pelo Instituto Butantã. 

 

Para a galera que mora em São Bernardo, Diadema ou no caminho de lá 

até a USP, há a opção de pegar o ônibus Urubupungá (Cid. Universitária – 

S.B.C. – SELETIVO), que para dentro da Cidade Universitária, próximo ao P2. 

 

Mesmo não sendo a forma mais barata, temos pontos de táxi dentro da 

USP. Você pode conseguir o telefone dos pontos nas guaritas: 

 

FEA/ECA: (11) 3091-4488 

HU: (11) 3091-3536 

Informações sobre fretados podem ser adquiridas entrando em contato 

com o COSEAS. 

 

MORADIA 
 

Caso você venha de fora de São Paulo ou more muito longe da USP, 

pode tentar uma vaga no CRUSP (Conjunto Residencial da USP). São 772 

vagas para alunos da graduação, e a seleção é feita através de uma pesquisa 

socioeconômica realizada pelo Serviço Social/Atuação Comunitária. Para 

inscrição e maiores informações, procure o COSEAS, BLOCO G do CRUSP, no 

Serviço de Assistência Social. 
 Outra opção bastante comum é montar repúblicas ou morar em pensões. 

Alunos que comprovem baixa renda também podem concorrer a um auxílio-

moradia no valor de R$ 400,00 mensais, e as inscrições acontecem no começo 

do ano no PAPFE – sistema Júpiter. Procure se informar com veteranos sobre 

repúblicas que têm vagas ou no COSEAS e pontos de ônibus, que sempre têm 

anúncios de moradias. Existem também sites e grupos no Facebook com essa 

finalidade, como o Repúblicas da USP e http://morarusp.com.br/. 

 

BIBLIOTECAS 

  A partir de agora, calouro, você estudará muito! Provavelmente, 

estudará até mais do que estudou para os vestibulares! 

  Aqui na USP, temos as melhores bibliotecas do país. O nosso acervo 

http://morarusp.com.br/
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pode ser acessado em www.usp.br/sibi (é só clicar em Dedalus – para maiores 

informações, assista a uma aula de Informação Científica). 

 As bibliotecas que os alunos da Farmácia mais utilizam são a do 

Conjunto das Químicas, ICB, IF, IME (no primeiro ano) e Poli Química 

(localizada no B19 do nosso corredor). No entanto, não basta ser aluno da USP 

para poder alugar livros, é necessário fazer um cadastro. Para isso, leve uma 

cópia dos seus documentos (RG, comprovante de residência e comprovante de 

matrícula/ carteirinha USP) em uma das bibliotecas e o cadastro é feito na 

mesma hora. 

  Utilizem de forma racional as nossas bibliotecas e tomem cuidado para 

não devolverem livros atrasados, pois pode complicar sua vida se vocês 

estiverem perto da semana de provas (pergunte a seus veteranos!). 

  Alguns livros serão tão necessários nas aulas, que talvez valha a pena 

comprá-los. E, como sabemos, livros são bem caros! Se você comprovar 

condição socioeconômica insuficiente para arcar com esses custos, você pode 

concorrer a um auxílio mensal no valor de R$ 150,00 em créditos nas livrarias 

EDUSP (tem uma ao lado da biblioteca Brasiliana e uma na Poli). As inscrições 

são feitas no início do ano no PAPFE – no sistema Júpiter. 

 

MUSEUS 

Dentro do Campus da Capital temos vários museus diferentes, alguns 

deles são: 

- Museu de Anatomia, no ICB III 

- Museu de Anatomia Veterinária, no Balcão da Veterinária 

- Museu Aquário, no IO 

- Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE), perto da Prefeitura 

- Museu de Arte Contemporânea (MAC), na Rua da Reitoria 

- Museu da Farmácia, no Bloco 13A (acervo) 

- Museu de Geociências, na Rua do Lago 

- Paço das Artes, perto do P1 

 

CURSO DE IDIOMAS 

Várias faculdades da USP oferecem cursos de idiomas com preços 

http://www.usp.br/sibi
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acessíveis: 

● FEA: http://www.cavcidiomas.com.br/ 

● Letras: http://clinguas.fflch.usp.br/ 

● Poli: http://poliglotaidiomas.com/ 

● Francês Farma/IQ (desconto pra farmacêuticos e químicos): 

http://francaispartout.com.br/ 

 

BANCOS 

 Na Cidade Universitária, ao lado da FEA, fica a praça dos bancos, onde 

vocês encontrarão agências dos principais bancos brasileiros. 

  Muito provavelmente, quando forem fazer Iniciação Científica com bolsa 

(CNPq, FipFarma ou FAPESP), terão de abrir uma conta, o que é bem mais fácil 

tendo agências na própria Cidade Universitária, facilita muito a vida! 

 

DIVERSÃO 
 

A USP possui diversas opções para se descontrair. Algumas, voltadas 

principalmente para os alunos da Farma, são: 

 

ESPORTES: há treinos semanais organizados pela Atlética no Centro de 

Práticas Esportivas da USP. O CEPE, para os mais íntimos, é onde você 

passará grande parte da sua vida uspiana. A Farmácia oferece treinos de 

atletismo, natação, tênis, vôlei, futsal, rugby, basquete, handebol, futebol de 

campo, entre outros. Na semana de recepção, a AAAFB e a comissão 

esclarecerá suas dúvidas. No CEPE, também há musculação e atividades 

diversas de academia. 

 Para maiores informações, entre no site www.cepe.usp.br. 

CV (Centro de Vivências): Um lugar dos alunos e para os alunos. Está 

localizado embaixo e ao lado do bandejão da química e, muito provavelmente, é 

onde você passará grande parte do seu tempo livre. Lá, além de ser um espaço 

de descanso, com sofás, mesas de sinuca e pebolim, também ocorrem festas e 

confraternizações imperdíveis: já imaginou que maravilha um rolê sem o 

trabalho de se deslocar até ele? E se não fosse o suficiente termos esse espaço 

tão cômodo tão pertinho de nós, há três anos, a rede Wifi da USP passou a ter 

sinal no nosso CV! Além disso, nos andares superiores, ficam as entidades da 

Faculdade (Farmatuque, FAS, Farma Jr., Atlética e CA) cada uma com a sua 

sala. Sejam bem vindos a aproveitar este espaço, que para nós foi uma grande 

luta para obter. Portanto, valorize-o, mantenha-o e ame-o. 

http://www.cavcidiomas.com.br/
http://clinguas.fflch.usp.br/
http://poliglotaidiomas.com/
http://francaispartout.com.br/
http://www.cepe.usp.br/
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FESTAS: Nossa reputação nos precede e sabemos que vocês já devem 

ter ouvido falar nas famosas festas de faculdade. E aqui na Farmácia não 

poderia ser diferente. Além das duas festas organizadas por nós, a comissão 

dos calouros, que são inteiramente gratuitas para alunos e ex-alunos da Farma 

(o Bota Dentro, organizado pela atual comissão, e a Libertação, organizada pela 

futura) as entidades também organizam e promovem suas próprias festas. É o 

caso da Aromáticos, clássica festa da Atlética. A venda dos ingressos é sempre 

feita nas mesinhas em frente ao bandejão. Fique por dentro das páginas da 

entidades no Facebook e de olho nos posters colados pela faculdade para não 

perder nenhuma delas! 

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU) 

 

O HU possui atendimento médico e odontológico gratuitos. Alunos têm 

prioridade no atendimento. Basta apresentar a carteirinha USP e fazer o 

cadastro (na hora mesmo) e você receberá a carteirinha amarela do HU. Para 

quem puder, também tem um posto de doação de sangue permanente. 

Localização: Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 - Butantã, São Paulo - SP, 

05508-000 (Próximo ao P3) 

 

 

 

 Dentro do campus, é possível utilizar o wi-fi (Uspnet). Para utilizar, faça 

cadastro no site http://www.vpn.usp.br/ e faça login toda vez que se conectar à 

rede. 

  A USP oferece aos seus alunos downloads de artigos científicos de 

dentro do campus. Basta utilizar o WI-FI ou a sala pró-aluno para baixá-los. Se 

precisar fazer o download em casa, é possível, a partir de uma Rede Virtual 

Privada (VPN). Abaixo, instruções de como configurar o VPN: 

Android: 

× Baixe na Play Store o aplicativo AnyConnect. 

× Abra e vá em Conexão > Adicionar nova conexão VPN 

× No Endereço do Servidor digite “vpn.semfio.usp.br“ e escolha um 

nome para a conexão em Descrição. Clique fim e a configuração está ajustada. 

http://www.vpn.usp.br/
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× Para se conectar clique no botão de liga-desliga, que deve aparecer 

ON e entre com seu número USP e sua senha do JúpiterWeb. 

 

iOS 

× Baixe na App Store o Cisco AnyConnect; 

× Abra e vá em Adicionar nova conexão VPN; 

× No Endereço do Servidor digite “vpn.semfio.usp.br“ e escolha 

um nome para a conexão em Descrição. Clique fim e a configuração está 

ajustada. 

× Para se conectar clique no botão de liga-desliga, que deve 

aparecer ON e entre com seu número USP e sua senha do 

JúpiterWeb. 

 

É uma outra rede Wi-Fi disponível na USP e ela costuma ser acessível 

em mais pontos da universidade, além do seu sinal também funcionar melhor.  

Para mais informações de como se conectar, acesse 

https://eduroam.usp.br/como-usar/ 

 

PRÓ- ALUNO 

    A pró-aluno é uma sala com computadores que os alunos da FCF 

podem utilizar. Fica aberta das 8h às 22h, mas, durante o almoço e a janta, é 

difícil conseguir um computador! 

 Para utilizá-la, cada aluno recebe um login e uma senha na Seção de 

Graduação durante as primeiras semanas de aula, e, depois disso, memorize-a 

antes de perder o papel, por mais estranha que ela possa parecer. Acreditem, 

senha de pró-aluno e número USP são mais fáceis de decorar do que fórmulas 

de vestibular! 

 

XEROX 

  A mais utilizada pelos alunos da Farma é a do B19 (a cópia custa R$ 

0,15)/ atualmente está em reforma, e estamos aguardo o retorno. Próximo ao 

bandejão central, existe outra xerox, onde acima de 100 cópias cada uma sai por 

R$ 0,09 (vocês perceberão que esses centavos fazem diferença!). Também é 

possível imprimir trabalhos, cartazes e pôsteres. Em todas as xerox há uma 

pequena papelaria, mas recomendamos a da FAU. 

https://eduroam.usp.br/como-usar/
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SERVIÇOS DE GRADUAÇÃO E ESTÁGIO 

  Ambos funcionam no Bloco 13 A. São secretarias destinadas à vida 

acadêmica dos alunos da graduação, desde o seu ingresso até sua conclusão. É 

onde conseguimos resolver a maioria dos problemas acadêmicos.   O horário de 

funcionamento da S.Graduação é de segunda à sexta, das 8 às 12 h e das 13h 

às 18h e da S. Estágios é das 13 às 20 horas, também de segunda à sexta.  

OBS: Neste momento de pandemia, só estão atendendo via e-mail 

Graduação: svgradfcf@usp.br / Estágios: sefarma@usp.br   

 

MATRÍCULA 

  Exceto no 1º semestre, que você estará matriculado automaticamente, 

você precisará acessar o JúpiterWeb e se matricular nas matérias que deseja 

fazer em todos os semestres seguintes até o final da graduação. As matrículas, 

também conhecidas como interações, ocorrem em Junho/Julho e em 

Novembro/Dezembro. Fique atento ao calendário USP! 

 As matrículas devem ser realizadas pelo Sistema JúpiterWeb. Ele fica 

sobrecarregado (principalmente nas primeiras horas da primeira interação), às 

vezes instável, mas não se preocupe, o preenchimento das vagas não se dá por 

ordem de chegada e sim pelo semestre ideal (PM) e média ponderada. Sempre 

antes de efetuar a matrícula, você deve verificar se está no seu período ideal 

correto. 

 Se você já conseguiu as vagas na 1ª interação (depois de consolidada), 

não precisará entrar no sistema nas próximas interações, a não ser que queira 

alterar algo que havia sido salvo na primeira, então você terá que acessar na 

próxima interação. É muito importante sempre verificar o resultado de sua 

matrícula após as consolidações.  

 Se você quiser fazer alguma matéria em outro período, incluir ou excluir 

matérias, deverá solicitar na época da retificação de matrícula.  Caso consiga a 

vaga, o Serviço de Graduação alterará sua matrícula. A retificação tem várias 

regras e você tem prestar bastante atenção para não fazer de forma incorreta e 

perder a vaga. Dica: sempre se matricule no seu período ideal primeiro, e depois 

retifique.  

 

 Você pode tentar fazer com outro curso uma disciplina equivalente a do 

nosso curso, podendo se matricular tanto na nossa, quanto na deles. Caso 

consiga a matéria com outro curso, é só trancar a matéria que não fará (verifique 

a data máxima para trancamento da matéria e também as tabelas de 

equivalência de disciplinas). 

mailto:svgradfcf@usp.br
mailto:sefarma@usp.br
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 Não se esqueça de verificar os pré-requisitos para cada matéria. Caso 

tenha pegado DP na matéria pré-requisito, é possível tentar adiantar outras 

matérias dos próximos semestres (desde que tenha o requisito desta). 

 

 

Vocês ainda vão ouvir muito sobre esse site e ter muita dor de cabeça 

com ele. O Júpiter Web é o programa que gerencia os dados da graduação da 

USP. É por meio dele que são realizadas as matrículas, divulgadas as notas e 

frequências das disciplinas e feitas solicitações de documentos como 

comprovante de matrícula e históricos escolares. Essa página contém os seus 

dados escolares, assim como de todos os alunos da graduação.³ 

 

E-MAIL USP 

É necessário criar um e-mail USP e uma senha única para 

receberem qualquer comunicado que será enviado pela faculdade, seja 

avisos importantes, vagas de estágio, entre outros. Sendo assim, fiquem 

sempre de olho ou redirecione tudo para um e-mail de maior acesso para 

não perder nenhuma informação importante! Ah, tem também divulgação 

dos comunicados na página do Facebook da Graduação: 

www.facebook.com/svgradfcf 

³ https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/ 

⁴ https://webmail.usp.br 

 

FEIRA DO LIVRO 
 

No mês de março acontece a nossa Feira do Livro! Uma mesinha 

montada na marquise com os principais livros utilizados durante a graduação, 

com preços acessíveis e com as dicas de veteranos lá presentes sobre o que 

cada livro tem de melhor e até a preferência de cada professor. 

Vale a pena conferir para não ficarem tão perdidos com tantas matérias, 

livros e também não dependerem tanto da biblioteca (apesar disso ser 

inevitável!).  
OBS: Esse ano, ainda não sabemos quando será, mas avisaremos! 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/svgradfcf
https://webmail.usp.br/


17 

 

ENTIDADES 
Logo vocês irão perceber que, embora tenham ingressado em uma 

instituição acadêmica, não é só de estudos, estágios e iniciações 

científicas que vocês viverão por aqui. Além disso, também descobrirão o 

quão desgastante é a nossa rotina de aulas e estudos. 

Aqui dentro da USP existe um imenso universo criado pelos alunos 

para os alunos: as entidades estudantis. São elas que cuidam de tudo 

que acontece por aqui fora do âmbito acadêmico. Estamos falando das 

festas, confraternizações, palestras, cursos, treinos, jogos, reuniões, feiras 

do livro, projetos de extensão e qualquer outro tipo de evento que você vir 

circulando por aqui, seja ele diretamente ligado a Farma, ou não. E quem 

está por trás de tudo isso são alunos que dedicam parte do seu tempo 

livre (ou nem tão livre) para garantir que você possa explorar e aproveitar 

ao máximo sua graduação. 

Ademais, muitas vezes vocês poderão se sentir sobrecarregados 

com a pressão da faculdade, seja pelo acúmulo de provas, professores 

difíceis de lidar, dúvidas sobre a graduação, pressões externas e infinitos 

outros estresses, e a melhor válvula de escape são as entidades. Cada 

uma tem seu perfil único, mas existe algo que todas compartilham: são 

famílias. Você terá a oportunidade de conhecer mais veteranos e 

aprenderá a lidar com situações que nenhuma matéria irá te ensinar. 

Por isso, participando ou não, valorizem nossas entidades. Todas 

elas trabalham duro para tornar a USP um lugar melhor para todos nós. 

Se dê a oportunidade de conhecer todas que temos certeza que alguma 

vai se encaixar direitinho com você! 

 

AAAFB 
Parabéns Bixe! Você acaba de entrar em uma nova fase de sua vida. Agora o 

sangue bordô corre em você. Seja muito bem vinde à melhor Faculdade de 

Farmácia da América Latina! 

Nada melhor para uma nova fase do que descobrir novas formas de crescer e 

se desenvolver. E é por isso que a A.A.A.F.B. (Associação Atlética Acadêmica 

de Farmácia e Bioquímica) está aqui! Aqui você vai ter contato direto com seus 

veteranos, vai conhecer muitas pessoas e ainda terá a oportunidade de se 

relacionar com os atleticanos de outras faculdades. Vai aprender a trabalhar em 

grupo e vai fazer grandes amigos. Nós da AAAFB procuramos dar o melhor 

suporte possível para nossos times, com a manutenção dos técnicos e 
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gerenciamento dos jogos, e ainda realizamos eventos para aumentar a 

integração dos alunos. 

Falando em integração, a AAAFB mantém o CV (Centro de Vivências). Um local 

aconchegante com sofás, vendas de comes e bebes, jogos... O CV vai ser seu 

oásis nessa nova fase, é lá que você vai para 

dar uma cochilada depois do almoço, 

encontrar pessoas ou simplesmente relaxar no 

tempo livre. Cabe a você descobrir o que é 

este lugar, que acaba sendo uma segunda 

casa para muitos. 

E se aqui encontramos uma segunda casa, 

também encontramos uma segunda família. 

Mais do que a grande família que é a 

Farmácia USP, existem nossos times! E o 

mais importante é que não precisa saber 

jogar! Se você tem vontade e quer aprender, 

basta procurar por um time que você vai ser 

abraçado e te ensinarão o que for preciso! E 

assim se forma sua segunda família. Estes 

serão seus companheiros que vão vestir a 

camisa ao seu lado e dar o sangue em quadra 

em busca de vitórias. 

A Farmácia participa de diversos campeonatos todo o ano, como a NDU (Novo 

Desportivo Universitário), a CopaUSP e os JDL (Jogos da Liga). Além disso, 

lembram do gerenciamento de jogos e integração dos alunos que 

mencionamos? Unimos ambos quando participamos da organização dos tão 

conhecido Jogos: a InterUSP e o CaipiUSP. Neles você vai conviver, de 

pertinho, com pessoas da faculdade de todos os anos, seja jogando, torcendo, 

ou curtindo durante as tendas! Tudo isso durante um feriado que com certeza 

renderá memórias inesquecíveis. Prepare-se, pois esse serão nossos eventos 

mais esperados do ano!  

Entrando em qualquer uma das equipes você logo irá perceber que não há 

sensação melhor do que vestir a camisa, lutar pela sua faculdade e ver a torcida 

cantando, vibrando, sofrendo e comemorando junto com o time! 

Agora, caso esporte não seja sua praia, mas você ainda tem interesse em 

acompanhar nossos times, não tem problema! A Atlética apoia a nossa Torcida 

Organizada, através da página do Facebook Pharmáfia – A torcida que torce. 

Nela, todos os alunos e ex-alunos ficam por dentro de tudo que acontece jogo a 

jogo das nossas equipes, através de crônicas esportivas. É cada história 

emocionante que só dá orgulho de ser Nação Bordô! 

Então não perca tempo! Venha conhecer melhor a A.A.A.F.B. e os times da 

nossa querida faculdade e deixe-os ser sua válvula de escape, para o stress dos 

compromissos acadêmicos, e a porta de entrada para esse novo universo. 

Mais uma vez parabéns por sua conquista, seja muito bem vindx, e que suas 

conquistas não parem por aí.  
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Saudações Atleticanas! 

Gestão AAAFB 2021 

 

Contatos:  

Carolina Emoto - Presidente : (11) 96403-8123 

Isabella Di- Vice: (11) 96766-5061 

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/atleticafarmausp/  

Instagram: @atleticafarmausp  

LinkedIn: https://br.linkedin.com/company/atlética-farmácia-usp 

 

 

 

 

CAFB 
Parabéns, caloure! Seja muito 

bem vinde! 

Você já deve ter ouvido isso 

muitas vezes, mas todas elas são 

necessárias para te lembrar do quanto 

você se esforçou e merece estar na 

melhor Faculdade de Farmácia da 

América Latina. Agora, além de estar na 

USP, você tem a chance de aproveitar 

de verdade tudo que ela te oferece! 

 

O Centro Acadêmico de Farmácia 

e Bioquímica (CAFB) com seus quase 

60 anos de história, tem a responsabilidade de representar você, estudante, 

perante a Faculdade, a Universidade e fora dela, fazendo ponte entre aluno e 

instituição, comunicando suas demandas e tentando ao máximo fazê-las serem 

atendidas sempre que possível.  

 

A atividades do CAFB seguem quatro diretrizes: científicas, sociais, 

culturais e a representação de estudantes da Faculdade. Nossos eventos são 

muito variados, sempre com a finalidade de gerar conhecimento, aprimorar 

habilidades ou só descontrair um pouco da pesada vida acadêmica.  

Na parte científica, destacamos: a realização de cursos que abordam 

https://www.facebook.com/atleticafarmausp/
https://br.linkedin.com/company/atl
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temas importantes para a formação do profissional farmacêutico; a Feira do 

Livro, onde os alunos podem revender e comprar livros (não somente os 

utilizados durante a graduação); e a Semana Universitária Paulista de Farmácia 

e Bioquímica (SUPFAB), uma semana repleta de palestras, cursos e oficinas 

ministrados por profissionais muito bem reconhecidos no universo científico 

nacional e internacional.  

Culturalmente, o CAFB organiza eventos de integração não só entre os 

alunos do nosso instituto, mas com outros cursos também. E, no âmbito social, 

não esquecendo que somos profissionais da saúde, realizamos várias 

campanhas ao longo do ano que proporcionam aos alunos a oportunidade de 

retribuir todo seu conhecimento à sociedade, sendo as duas maiores: a 5 de 

Maio (do uso correto de medicamentos, onde alunos devidamente treinados 

passam o dia em um hospital tendo contato direto com os pacientes, passando 

informações e tirando dúvidas sobre o tema, proporcionando uma oportunidade 

incrível de exercer um pouco da área de Atenção Farmacêutica) e a Outubro 

Rosa (na qual cabeleireiros profissionais visitam a faculdade para realizar corte 

gratuito para doação).  

Neste momento em que enfrentamos uma grande crise global em vários 

aspectos, o papel do Centro Acadêmico continua a ser de acolhimento e suporte 

aos nossos alunos e à comunidade em geral. Ano passado, por exemplos, 

realizamos doações de notebooks para estudantes que precisavam e prestamos 

auxílio financeiro àqueles que solicitaram. Entre diversos projetos de cunho 

social-científico, como campanhas de conscientização online e acolhimento de 

estudantes, o CAFB está aqui para dar a ajuda necessária.  

O CAFB, como representante dos estudantes, busca sempre a opinião 

dos alunos em relação a acontecimentos tanto na própria FCF quanto em toda a 

USP, em São Paulo, no Brasil e no Mundo; assim, organizamos assembleias e 

eventos para promover discussão e conhecimento de assuntos importantes 

pertinentes à nossa realidade da graduação e muito pouco discutidos no dia a 

dia, podendo reunir a opinião dos alunos da Farma e defendê-la quando 

necessário. 

Fiquem sempre atentos ao nosso Facebook 

(facebook.com/CentroAcademicoFarmaciaUSP) e Instagram (@cafb.usp), 

nossos maiores meios de divulgação atualmente, para não perder nada e, 

também, participem sempre que puderem das nossas reuniões (todas são 

abertas para os alunos)!  

O CAFB está esperando por você! Venha curtir tudo isso com a gente e 

nos ajude a fazer a Farma um lugar cada vez melhor! 

Centro Acadêmico de Farmácia e Bioquímica – CAFB/USP 

Gestão “CAmaleão” 2021 
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Contatos: 

Cibeli Cardoso - Presidente: 11 971543831  

Juliana Caiana - Vice-presidente: 11 972727817  

 

 

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/CentroAcademicoFarmaciaUSP/ 

Instagram: @cafb.us 

 

FAS 
A Farmácia Acadêmica Social, conhecida 

como FAS, é uma das entidades da FCF 

voltada para a realização de projetos 

sociais cujo objetivo é beneficiar a 

população dentro e fora da universidade e 

proporcionar experiências de voluntariado 

aos alunos. Temos como missão 

disseminar informações sobre saúde e a 

profissão farmacêutica, sendo a 

solidariedade, o respeito e a 

responsabilidade social alguns dos 

princípios básicos da entidade.  

 

Na FAS ocorrem diversos eventos ao 

longo do ano para diferentes públicos, como o Curso de Acolhimento e Humanização 

em Saúde, o Workshop de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde Pública, 

o FASeduca- atividades sobre educação sexual, o Projeto Vacinas, a semana do 

Setembro Amarelo- parceria com o CAFB, entre outros. Contamos também com a ajuda 

de profissionais para preparar e realizar cada projeto. 

Durante a pandemia adaptamos os nossos projetos para o formato virtual através de 

posts informativos e lives nas redes sociais, como por exemplo: o Projeto Vacinas que 

realizamos uma live sobre o assunto com o Prof. Dr. Marco Antonio Stephano e tiramos 

várias dúvidas. E também o nosso Projeto Setembro Amarelo, onde fizemos uma 

coletânea de vídeos curtos de profissionais da área falando sobre temas relevantes 

para a saúde mental. 

 

Estamos com muitos planos para esse ano! E para tirar esses projetos do papel e criar 

outros, precisamos de entusiasmo, vontade de ajudar e aprender, além de novas ideias 

https://www.facebook.com/CentroAcademicoFarmaciaUSP/
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e do principal: gente. Quanto maior a diversidade dentro da entidade, mais rica são as 

ideias e melhor retorno daremos à sociedade. Dessa forma, convidamos todes, inclusive 

você que acabou de chegar na farma, a fazer a diferença com a gente! Vocês são 

sempre bem vindes!  

E não se esqueça: na FAS vendemos óculos de segurança, jaleco e garrafas 

personalizadas. 

 

Parabéns pela conquista, 021! Sejam muito bem vindes! 

 

 
Contatos: 
Amabile Rossetti: (11) 94125-8871   

Fernanda Bongiovani: (11) 98826-3643  

Karoline Santana: (11)94810-3909 

Beatriz Lopes: (11)98110-3690 

Ana Carolina Rezende: (11)98181-6333 

 
 
Facebook: https://www.facebook.com/FASFCF/  
Instagram: @fas.usp 
 

 

FARMA JÚNIOR 
 

Sejam bem vindes, bixes 2021! 

 

A Farma Júnior parabeniza vocês por terem entrado na Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas da USP e garantimos que daqui pra frente tem muito 

mais coisas do que vocês imaginam! 

 

Mas, peraí, o que é a Farma Júnior? 

 

Nós somos uma Empresa Júnior (EJ), composta apenas por estudantes 

universitários (no nosso caso, do curso de farmácia), e realizamos consultorias 

nas diversas áreas de atuação farmacêutica - cosméticos, alimentos, 

fitoterápicos e farmácia - promovendo uma vivência empresarial única enquanto 

ainda estamos no meio universitário. 

 

Nossa paixão é comum a muitas outras pessoas de diversas faculdades e 

universidades: estamos inseridos no Movimento Empresa Júnior (MEJ), um 

movimento gigante (a nível mundial) e cheio de gente louca pelo que faz! 

 

https://www.facebook.com/FASFCF/
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A Farma Júnior é a primeira EJ de Farmácia do mundo e a primeira da 

área de saúde do Brasil. Foi fundada em 1993 e completou incríveis 27 anos em 

2020. 

Em 2020 nós alcançamos muitas conquistas: faturamos R$77,452,00, 

realizamos mais de 31 projetos diferentes e fomos premiados como Empresa 

Júnior de Impacto pela Federação 

de Empresas Juniores do Estado de 

São Paulo (FEJESP), pois atingimos 

nossas metas de faturamento e 

projetos, além de termos realizado 

ações em conjunto com outras 

empresas juniores e desenvolvido 

projetos de impacto tanto em São 

Paulo quanto em outras regiões do 

Brasil! 

Em 2021 nós estamos com 

estrutura para voarmos ainda mais 

longe. 

Somos divididos em quatro 

diretorias: Presidência, Gente e 

Gestão, Marketing e Negócios, 

sendo que, resumidamente, cada 

área cuida de um escopo diferente, mas todas trabalham para o crescimento de 

nossos membros, buscando desenvolver o sentimento de liderança e o espírito 

empreendedor de cada um. 

2020 foi o ano em que mais crescemos e, neste ano, estamos 

trabalhando unidos e com muita garra para continuar essa tradição e podermos 

dizer daqui a um ano que "2021 foi o ano em que mais crescemos". 

Venha nos conhecer e seja protagonista nas transformações grandiosas 

que vão rolar esse ano! Inscreva-se no nosso processo seletivo assim que o 

anunciarmos! 

 

Quer conhecer mais sobre nós? Acesse nosso site e curta nossas redes sociais!  

 

Contatos: 

Pedro Ivo Macedo (Presidente): (11) 99925-4383 

João Victor Salles (Gente e Gestão): (11) 94053-4848 

Jessica Matsuda (Marketing): (11) 95323-6454 

Marco Magalhães (Negócios): (11) 97407-3510 

 

Facebook: www.facebook.com/FarmaJrFCF/  

Instagram: @farmajr 

Site: https://www.farmajunior.com.br/ 

Blog: https://www.farmajunior.com.br/blog/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/farma-junior/ 

http://www.facebook.com/FarmaJrFCF/
https://www.farmajunior.com.br/
https://www.farmajunior.com.br/blog/
https://www.linkedin.com/in/farma-junior/
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FARMATUQUE 
Caro bixe, seja muito bem-vindo! 

    Parabéns por ter entrado na FCF-USP. Sabemos que você está radiante por 

isso, e comemoraremos juntos a sua entrada nesta faculdade maravilhosa 

durante a semana de recepção. Lá você vai ter a oportunidade de conhecer, 

além da Bateria, nossos 

integrantes, instrumentos e cada 

detalhe possível do que torna a 

Farmatuque a bateria mais 

amorzinho que tem.  

 

 - Mas como assim bateria? 

 

Sim, Bateria! A USP e outras 

faculdades e universidades estão 

repletas de batuqueiros. A 

Farmatuque é uma bateria de 

competição, e isso que dizer que 

nós estamos presentes e dos 

alguns torneios de Baterias 

Universitárias (BU) mais 

importantes do país: a TABU (Taça 

das Baterias Universitárias) e o 

BALATUCADA, o maior torneio de 

BUs do Brasil. Além disso, nós 

sempre procuramos proporcionar 

pra vocês, calouros, um terceiro torneio, no qual o foco é a participação de 

vocês! E não acaba ai, a FMTQ toca ainda em eventos beneficentes, formaturas 

e em outros rolês! 

Por causa do coronga a Bateria não tem previsão para a volta dos torneios, 

então por enquanto estamos tocando em casa! 

 

          - Nossa que legal, mas eu não sei tocar nada e... 

 

    E nem precisa! Pode deixar que o compromisso de te ensinar a arte da 

batucada fica por nossa conta. 

 

            - Ah, que bom! E onde é que eu posso comprar um instrumento desses 

pra tocar com vocês? Porque precisa né? 
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NÃO! Mas é claro que não. Nós temos nosso próprio arsenal.  

Devido a motivos de pandemia, nossos ensaios são todos virtuais, então na 

semana de recepção vamos mostrar um pouquinho de como fazemos para ter 

nossos "instrumentos" em casa.  

 

E lembre-se: Ohana quer dizer família, e família quer dizer não cair o 

andamento. Te esperamos na SDR e nos ensaios!  

             

Facebook: https://www.facebook.com/farmatuque/ 

Instagram: @farmatuque 

Tiktok: @farmatuque 

 

 

 

 

 

 

FEBRAF 

O Bandeira Científica (BC) é um 

projeto de extensão universitária 

interdisciplinar (conta com mais de 10 

cursos) com foco em saúde, sendo 

atuante em algum município brasileiro. 

Ele é construído de modo a agregar 

conhecimento através de uma troca 

entre universitários, profissionais 

formados e os próprios munícipios, 

visando um impacto social na cidade 

visitada.  

O projeto surgiu em 1957, na 

Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (FMUSP). Desde então, o 

BC passou por uma série de mudanças 

no seu formato, sendo implantadas ações de assistência à população, 

atividades de promoção de saúde, melhoria da infraestrutura local e 

fortalecimento da rede municipal de saúde, contando com a participação de 

mais de 160 pessoas  por ano dos cursos de Engenharia, Farmácia, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia, 

Terapia Ocupacional e Medicina Veterinária. 

Em 2016, a equipe de Farmácia integrou oficialmente ao Projeto. Dessa 

forma, foi possível atrelar a Assistência Farmacêutica à equipe multidisciplinar e 

https://www.facebook.com/farmatuque/
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às etapas de cuidado ao paciente, tornando-o mais completo. No Projeto, 

podem ser realizadas atividades diversas, a depender dos participantes daquele 

ano e das demandadas da cidade escolhida. Em 2019, por exemplo, foram 

realizadas atividades com idosos, construção de uma horta comunitária, 

atividade nas escolas, análise de água e dispensação de medicamentos. 

 

 

Contato:  

Naná (017N): (11) 99340-1935  

Sabrina (017D): (11) 94239-4544 

André (020N): (11) 94303-0075 

 

Redes Sociais: 

Facebook: https://www.facebook.com/FEBRAFOficial/ e 

https://www.facebook.com/SEPfebraf 

Instagram: @febraf.oficial e @sepbrazil_febraf 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/febrafoficial/ 

 

 

 

CAMPANHA DHC 
 

A Campanha de Diabetes, 

Hipertensão e Colesterol é um projeto 

de extensão universitária coordenado 

por professores e alunos da FCF/USP 

com apoio da Farmácia Acadêmica 

Social. É realizada anualmente durante 

a Semana Universitária Paulista de 

Farmácia e Bioquímica (SUPFAB). 

Conta com o suporte da Direção e com 

a participação voluntária de alunos da 

FCF/USP e profissionais farmacêuticos 

e de outras áreas da saúde. 

    O projeto tem como finalidade 

promover a saúde pelo oferecimento de 

exames de glicemia e de colesterol, 

assim como medições da pressão 

arterial e da circunferência abdominal e 

orientações sobre os resultados dos exames, a prevenção de agravos 

(diabetes, hipertensão arterial, obesidade e colesterol alto) e a difusão de 

informações importantes sobre o cuidado com a saúde e o bem-estar. 

https://www.facebook.com/FEBRAFOficial/
https://www.facebook.com/SEPfebraf
https://www.linkedin.com/company/febrafoficial/
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      Contamos com a colaboração de todos para realizarmos uma 

campanha cada vez mais linda ❤ 

      

Se tiverem alguma dúvida: 

Coordenadores 2020: 

Bruno Siraiama: (19) 98440-0900 

Danielle Garcia: (11) 98531-6369 

Larissa Lima: (11) 98734-2077 

Letícia Miranda: (11) 95352-4025 

Vitória Monteiro: (11) 99236-7713 

 

Facebook: https://www.facebook.com/campanha.diabetes/   

Instagram: @campanhadhc 

 

 

 

 

 

Cursinho 
O Cursinho Popular Clarice 

Lispector (CPCL) foi fundado no 

fim de 2016 por alunos do curso superior da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. 

O CPCL tem como principal objetivo expandir o acesso à educação e a 

democratização do acesso às universidades, sendo um cursinho totalmente 

gratuito. Todos os alunos são provenientes de escolas públicas e apresentam 

baixo nível socioeconômico. 

Além disso, toda a equipe administrativa, bem como o corpo docente, composto 

por mais de 50 professores e plantonistas, atuam como voluntários em turmas, 

nos períodos matutino, noturno, e aos sábados pela manhã. 

 

Contatos: 

Renata Grothe (018N): (15) 99635-7209 

Larissa Kaori (018D): (11) 96910-8830 

Carol Peruzzo (019D): (13) 99622-1975 

 

Facebook: https://www.facebook.com/cursinhocpcl/ 

Instagram: @cursinhocpcl 

 

 

 

https://www.facebook.com/campanha.diabetes/
https://www.instagram.com/campanhadhc/
https://www.facebook.com/cursinhocpcl/
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DCE 
O Diretório Central dos Estudantes é a 

entidade representativa de todos os estudantes 

da USP. Anualmente ocorrem eleições, e o 

DCE tem como papel ser a voz das demandas 

que nós temos, desde as questões de 

permanência estudantil (moradia, bandejão, bolsas) e da graduação 

(financiamento, reformas de currículo) até questões relativas à estrutura de 

poder na universidade (eleições para reitor/diretor e decisões importantes). 

Participe do movimento estudantil para uma universidade melhor! 

 

 

JCAFB 
Oi, calouro! Parabéns por fazer a diferença e conquistar a sua vaga na 

FCF! Agora, que tal fazer a diferença na vida de outras pessoas? Criado em 

1964 por alunos e professores, a Jornada Científica dos Acadêmicos de 

Farmácia-Bioquímica (JCAFB) é um projeto de extensão universitária que tem 

como característica a prestação de serviços voluntários de assistência 

farmacêutica à 

comunidade de uma 

cidade carente, na 

tentativa de melhorar as 

condições de vida da 

mesma, buscando 

soluções locais. Visa 

também proporcionar 

aprendizado científico, 

humanitário e social aos 

alunos participantes. 

 

O projeto é 

organizado durante o ano 

por uma coordenação formada por alunos da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas e conta com o apoio de uma professora orientadora e uma 

farmacêutica responsável. Vários alunos participam de treinamentos durante o 

ano e uma prova seleciona o grupo de 39 graduandos que realizará a viagem. 

Este grupo é dividido em duas áreas: trabalho de campo e análises clínicas. 

 

Além da atuação em suas respectivas áreas, os estudantes participam 

das campanhas de “diabetes, hipertensão e colesterol” e de “anemia”, de 
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projetos paralelos, e das atividades educacionais, que visam à promoção da 

saúde. Atualmente, existem grupos que trabalharão com faixas etárias 

específicas, como idosos, crianças, adolescentes, também existem grupos 

maiores e amplos, que realizarão as atividades de lazer e social, e por último, 

buscando integrar saúde, serviço e sociedade, um grupo aborda diversas 

questões com os agentes comunitários de saúde da cidade atendida.  

 

Assim, o projeto tenta ao máximo empoderar as pessoas com 

conhecimento sobre saúde para que elas mesmas possam avaliar suas atitudes 

e ambientes e selecionar aquilo que agrega à saúde delas ou não. E a JCAFB 

contempla o crescimento e o aprimoramento dos futuros farmacêuticos, 

buscando criar profissionais de destaque e, acima de tudo, humanos, 

independente da área que escolherão atuar. 

 

Inicialmente, a Jornada foi realizada no litoral sul paulista. Seguiu então 

rumo ao interior paulista e à região sul de Minas Gerais. No final da década de 

70, devido ao surgimento do Projeto Rondon e à ditadura militar, foi 

interrompida. Em 2003, acadêmicos e professores retomaram-na. O projeto 

atuou nas cidades de São Miguel do Arcanjo, em São Paulo, e em Olhos 

d’Água, norte de Minas Gerais. Em janeiro de 2008, os trabalhos na cidade de 

Córrego Fundo, no sul de Minas Gerais, foram iniciados. A cidade recebeu os 

jornadeiros pela quarta e última vez em janeiro de 2011. Em 2012, a Jornada 

seguiu para a cidade de Canitar-SP. Em 2013, 2014, 2015 e 2016 foi realizada 

na cidade de Santa Cruz da Esperança-SP. De 2017 a 2020, a Jornada ocorreu 

em Fernão-SP, e a partir de 2021, tomará lugar em outra cidade. Contamos com 

você para fazer parte dessa história! 

 

Contatos: 

Beatriz Rossi Bonin (coordenadora geral): (11) 975450006 

Sofia Schalka (coordenadora geral): (11) 973700199 

Rodrigo Queijo (coord. de comunicação): (11) 994481324 

 

Facebook: https://www.facebook.com/jornadacientifica.usp 

Instagram: @jornadafarmausp 

LinkedIn: Jornada Científica Farmácia USP 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/jornadacientifica.usp
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Bandeira 
O Bandeira Científica (BC) 

é um projeto de extensão 

universitária interdisciplinar (conta 

com mais de 10 cursos) com 

ação focada em questões de 

saúde de um município brasileiro. 

Ele é construído de modo a 

agregar conhecimento através de 

uma troca entre universitários, 

profissionais formados e os 

próprios municípios, visando um impacto social na cidade visitada.  

O projeto surgiu em 1957, na Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (FMUSP). Desde então, o BC passou por uma série de mudanças 

no seu formato, sendo implantadas ações de assistência à população, 

atividades de promoção de saúde, melhoria da infraestrutura local e 

fortalecimento da rede municipal de saúde, contando com a participação de 

mais de 160 pessoas  por ano, dos cursos de Engenharia, Farmácia, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia, 

Terapia Ocupacional e Veterinária. 

  Em 2016, a equipe de Farmácia integrou oficialmente ao Projeto. Dessa 

forma, foi possível atrelar a Assistência Farmacêutica à equipe multidisciplinar 

e às etapas de cuidado ao paciente, tornando-o mais completo. No Projeto, 

podem ser realizadas atividades diversas, a depender dos participantes 

daquele ano e das demandadas da cidade escolhida. Ano passado, por 

exemplo, foram realizadas atividades com idosos, construção de uma horta 

comunitária, atividade nas escolas, análise de água e dispensação de 

medicamentos. 

 

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/bandeiracientificafarma/  

Instagram: @bandeiracientifica.farma 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bandeiracientificafarma/
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JUS 
Olá, querides caloures! 

Você já ouviu falar da 

Jornanda Universitária da 

Saúde? 

A JUS é um projeto de 

extensão dos estudantes da 

USP, de perspectiva 

interprofissional e 

transdisciplinar, que reúne 

alunos de todos os anos dos 

cursos de Educação Física, 

Educação 

Física em Saúde, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Gerontologia, 

Medicina, Nutrição, Obstetrícia, Odontologia, Psicologia, Saúde Pública e 

Terapia Ocupacional. 

A cada três anos, uma cidade do interior de São Paulo é selecionada para 

receber os jornadeiros por uma semana a cada ano, constituindo ciclos trienais 

de atuação. O projeto tem por objetivo a promoção e educação em saúde, 

alcançadas por meio de atividades lúdicas desenvolvidas ao longo do ano. 

Durante o ano letivo nos reunimos semanalmente para a discussão de temas e 

construção dessas atividades. Elas visam avaliar o estado de saúde geral da 

população, atuar sobre suas demandas, e por fim, orientar e capacitar 

multiplicadores de informações. Por meio desse projeto, você terá a 

oportunidade de conhecer a perspectiva de atuação de inúmeras profissões, 

desenvolver e realizar atividades, compartilhar experiências e trabalhar 

transdisciplinarmente, em uma prática interprofissional raramente proporcionada 

nas graduações. É isso que faz da JUS um projeto singular, nos permitindo 

associar a teoria com a prática e criar vínculos com uma incrível pluralidade de 

pessoas. 

Se você tiver interesse em conhecer mais e participar da JUS, fique de olho nas 

nossas redes sociais e venha bater um papo com a gente! Estamos ansiosos 

para conhecê-los! 

BeiJUS! ❤�� 

 

Contatos: 

Lari Prechedes (Farmácia): (11) 95828-8602 

Laís (Fisioterapia) : (11) 99859-6620 

Facebook: https://www.facebook.com/jornada.universitariadasaude/ 

Instagram: @jus_usp 

 

https://www.facebook.com/jornada.universitariadasaude/
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Farmarcoíris Coletivo LGBTQI+ 

 

Em 2010, circulava em nossa 

faculdade um jornal independente e 

anônimo chamado “Parasita” que, até em 

então, além do tom sarcástico, não 

mostrava nenhum perigo para ninguém. 

Próximo à data da Festa Brega, evento 

tradicional realizado pela AAAFB, o jornal 

publicou uma edição no qual estava o 

seguinte texto: “Lançe-merdas e Brega será 

na Faixa - Ultimamente nossa gloriosa 

faculdade vem sendo palco de cenas 

totalmente inadmissíveis. Ano passado, 

tivemos o famoso episódio em que 2 

viadinhos trocaram beijos em uma festa no 

porão de med. Como se já não bastasse, 

um deles trajava uma camiseta da Atlética. 

Porra, manchar o nome de uma instituição 

da nossa faculdade em território dos medicus não pode ser tolerado. Na última 

festa dos calouros, os mesmos viadinhos citados acima, aprontaram uma pior 

ainda. Os seres se trancaram em uma cabine do banheiro, enquanto se ouviam 

dizeres do tipo "Aí, tira a mão daí." Se as coisas continuarem assim, nossa 

faculdade vai virar uma ECA. Para retornar a ordem na nossa querida Farmácia, 

O Parasita lança um desafio, jogue merda em um viado, que você receberá, 

totalmente grátis, um convite de luxo para a Festa Brega 2010. Contamos com a 

colaboração de todos. Joãozinho Zé-Ruela".  

A partir desse dia, a necessidade de união dos alunos em torno de um 

problema antes oculto se mostrou necessária mesmo que demandando certo 

tempo, talvez por falta de iniciativa ou falta de alunes LGBTs, até que uma 

entidade voltada especificamente para isso aparecesse.  

Só em 2015, começando como uma proposta de veteranes, o Coletivo 

LGBT começou a se organizar sem tantas ambições – com a ideia de ser um 

ponto de encontro e conforto –, mas aos poucos, foi tomando forma e 

começando a realizar atividades de educação preventiva. Em 2017, a entidade 

trocou de nome para um que não fosse genérico e representasse em essência 

nosso espírito farmacêutico e LGBT: Coletivo Farmarcoíris. Atualmente 

contando com membros de vários anos, até os já formados, o Coletivo 

Farmarcoíris se responsabiliza por eventos que visam debater, acolher, integrar, 

informar sem nunca perder sua essência de ser um ponto de encontro e conforto 

para todos os alunxs que se identificam a comunidade LGBTQI+. 
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Participe do movimento estudantil para uma universidade melhor! 

 

Contatos: 

Vitor Pitta: (13) 99119-2831 

Thais Sarau: (11) 95944-2662 

 

Facebook : https://www.facebook.com/lgbtfarma/  

 

 

Tarja Preta Coletivo Negro 

Bem-vinde caloure! Estamos aqui para apresentar o Coletivo Tarja Preta, grupo 

formado por estudantes negros da Farmácia. Nosso coletivo surgiu da sensação 

de deslocamento dos alunos negros num ambiente predominantemente branco 

e elitista. A Farma é um ótimo curso, porém ainda lhe falta consciência. Essa 

falta de consciência se transforma em ignorância, que pode levar à hostilidade. 

Não deixaremos.Nosso objetivo é consolidar nossa existência e presença no 

corpo estudantil, assegurar à FCF e à USP que elas devem ter orgulho de ter 

alunxs pretxs e mostrar que negritude nunca deve ser associada a coisas ruins. 

Para isso, nós te convidamos, alunx, para juntar-se a nós e nos ajudar a erguer 

este movimento. Estamos aqui pra te ouvir, te ver, te acolher, te ajudar, para 

aprendermos contigo e compartilharmos nossas experiências a fim de que 

nossos direitos e nossas reivindicações tornem nossa vida na Universidade 

menos difícil.Estamos ocupando cada vez mais espaços nossos por direito e 

queremos cada vez mais pretos no topo. Venha ajudar esse coletivo a crescer e 

trazer visibilidade para a luta negra na faculdade. 

 

 

https://www.facebook.com/lgbtfarma/
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Contatos: 

Cibeli Cardoso (019N) - 11971543831 

Jeremias Júnior (020D) - 11940095574 

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/Coletivo-Tarja-Preta-Farm%C3%A1cia-

USP-106077494275822/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS IMPORTANTES! 

 

BOTA-DENTRO – festa à fantasia (sejam criativos!) organizada pela 

Comissão de Recepção para dar as boas vindas aos calouros, é uma das 

festas mais aguardadas pelos veteranos, e onde vocês conhecerão 

grande parte deles. É OPEN BAR e quem é calouro NÃO PAGA! 

BICHUSP – organizado pela LAAUSP, é um campeonato que inclui 

diversas modalidades esportivas, e é voltado exclusivamente para os 

calouros (vários times da Farma organizam treinos especiais para os 

calouros antes dos jogos). Grande parte das faculdades da USP 

participam do BICHUSP. Será a primeira vez que você defenderá a 

camisa bordô e sentirá o peso de ser Farma USP! Contamos com a ajuda 

de todos os calouros! Todo mundo lá, hein, bixarada! 

BIXOTUQUE - evento organizado pelas baterias da USP 

especialmente pra vocês, calouros! É o momento de experimentar e tocar 

os instrumentos que tiverem interesse e conhecer calouros de baterias de 

outros cursos. Conta também com um after imperdível com muito samba e 

integração! 

CAMPANHA 05 DE MAIO – PELO USO CORRETO DE 

https://www.facebook.com/Coletivo-Tarja-Preta-Farm%C3%A1cia-USP-106077494275822/
https://www.facebook.com/Coletivo-Tarja-Preta-Farm%C3%A1cia-USP-106077494275822/
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MEDICAMENTOS – campanha solidária onde os estudantes de Farmácia 

passam o dia no Hospital das Clínicas e no Hospital Santa Casa 

conversando com os pacientes e acompanhantes sobre cuidados que 

devem ser tomados com os medicamentos, tais como forma de 

armazenamento, como tomá-los etc. 

FESTA DE LIBERTAÇÃO DOS CALOUROS – é o dia em que vocês 

retribuem o Bota Dentro para os seus veteranos com direito a OPEN BAR 

gratuito para todos os alunos da Farma! Portanto, organizem-se para 

conseguir o dinheiro e fazer uma festa digna! Já fizemos muito por vocês! 

Agora é hora de se virar... 

AROMÁTICOS – tradicional festa realizada pela Atlética no primeiro 

semestre. Não há quem não conheça ou não curta essa festa na 

Farmácia! Todo calouro TEM que ir! 

INTERUSP– Inter no primeiro semestre que ocorre sempre no 

feriado de Corpus Christi e conta com a participação de oito faculdades: 

Farma, Odonto, ESALQ, POLI, FEA, MED Pinheiros, MED Ribeirão e 

SanFran. Todo mundo surta nesse campeonato! É o momento de sentir 

toda a emoção de torcer e defender nossa nação bordô! #JáÉJogos 

TABU- a Taça das Baterias Universitárias, mais conhecida como 

TABU, é a primeira competição da Farmatuque do ano. É um fim de 

semana com direito a tudo que há de melhor no mundo de BUs: samba, 

música, festa, open e INTEGRAÇÃO!  

BALATUCADA - Um dos torneios mais importantes de São Paulo, 

conta com a presença de diversas baterias, inclusive da nossa bateria do 

coração: a Farmatuque. Seja tocando ou torcendo, a apresentação vai ser 

incrível! 

A USP E AS PROFISSÕES – é o dia, também conhecido como 

Sábado Feliz, em que alunos do Ensino Médio e Cursinho passam a tarde 

conhecendo os departamentos da FCF e suas dependências físicas, tendo 

a oportunidade de entender um pouco mais sobre o curso e a profissão e 

conversar com veteranos. 

ENEF – O Encontro Nacional dos Estudantes de Farmácia é o 

coração do Movimento Estudantil de Farmácia (MEF). Agrega estudantes 

de todo o Brasil para discutir e elaborar proposições acerca da produção 

científica, educação farmacêutica, concepção de saúde, políticas e 

princípios do SUS, realidade brasileira, atenção farmacêutica, patentes, 

educação em saúde, bem como outras questões pertinentes aos  

estudantes  de Farmácia.”⁵  

SUPFAB – organizada pela FCF-USP, juntamente com o CAFB, a 

Semana Universitária Paulista de Farmácia e Bioquímica é composta por uma 
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série de palestras, mini-cursos, cursos, oficinas e mesas-redondas, que 

abordam temas relevantes para o profissional farmacêutico.⁶  

WORKSHOP - organizado pela FAS, tem como objetivo promover 

atividades dinâmicas e interativas com oficinas e painéis relativos ao Programa 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS. 

CURSO DE HUMANIZAÇÃO - também organizado pela FAS, visa 

conscientizar os participantes de várias áreas da saúde sobre a importância 

que um cuidado humanizado e multidisciplinar tem na vida dos pacientes.  

 

JORNADA CIENTÍFICA - viagem desse projeto de extensão que ocorre, 

geralmente, em Janeiro. Depois de diversos treinamentos e preparativos, os 

alunos da Farmácia vão para uma cidade prestar serviços à comunidade, 

visando melhor a qualidade de vida daquela população carente 

JOGOS DE BOTECO– truco, sinuca, pebolim, dominó, tênis de mesa e 

pinga com mel vocês só vão encontrar aqui!!! No Jogos de Boteco, os 

farmacêuticos revelam seus dotes botequeiros, tomando uma breja gelada e 

comendo amendoim! 

É válido ressaltar que esses eventos estão temporariamente cancelados 

devido a pandemia. A realização deles de forma segura é impossível nesta 

situação. Até o momento não existe qualquer tipo de previsão de retorno apenas 

de remodelação de certos eventos para a forma remota a fim de que o prejuízo 

seja amenizado. Estamos tentando trazer a melhor experiência possível mesmo 

nas condições atuais.  

 

⁵  http://enefar.wordpress.com/enef/ 

⁶  http://www.supfabusp.com.br 

 

BIXONÁRIO 
 

          Agora que vocês estão na faculdade, vão se deparar com uma infinidade de 

nomes e siglas que nunca tinham ouvido falar.  

Abaixo segue um pequeno bixonário para vocês começarem a ter uma noção do 

significado de algumas delas. 

Adusp– Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo  

AAAFB– Associação Atlética Acadêmica de Farmácia e Bioquímica  

BAUSP - Baterias Aliadas da USP 

BU - Bateria Universitária 

CAFB– Centro Acadêmico de Farmácia e Bioquímica 

CCA– Conselho de Centros Acadêmicos 

CCEx– Comissão de Cultura e Extensão 

http://enefar.wordpress.com/enef/
http://www.supfabusp.com.br/
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CE– Comissão de Estágios 

CEPE USP – Centro de Práticas Esportivas da USP 

CFF– Conselho Federal de Farmácia 

CG– Comissão de Graduação 

CNPq– Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

COSEAS– Coordenadoria de Saúde e Assistência Social 

CRF– Conselho Regional de Farmácia  

CRInt– Comissão de Relações Internacionais CRUSP – Conjunto Residencial da USP 

CTA– Conselho Técnico Administrativo 

CV– Centro de Vivências 

DCE– Diretório Central dos Estudantes – representa os alunos da USP 

DM– Diretor de Modalidade 

DP– Dependência – quando o aluno é reprovado em uma matéria e precisará fazê-la 

novamente 

ECA– Escola de Comunicações e Artes 

EEFE– Escola de Educação Física e Esportes 

ENEFAR– Executiva Nacional dos Estudantes de Farmácia  

FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo  

FMTQ – Farmatuque, melhor bateria da USP 

FarmUSP – Farmácia Universitária da USP 

FBA– Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental  

FBC– Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas  

FBF– Departamento de Farmácia 

FBT– Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica  

FEA– Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade  

FFLCH– Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas  

FipFarma– Fundação Instituto de Pesquisas Farmacêuticas  

HC– Hospital das Clínicas 

HU– Hospital Universitário 

IB– Instituto de Biociências 

ICB– Instituto de Ciências Biomédicas 

IF– Instituto de Física 

IME– Instituto de Matemática e Estatística 

IO– Instituto de Oceanografia 

IQ– Instituto de Química 

JCAFB– Jornada Científica dos Acadêmicos de Farmácia e Bioquímica – projeto de 

extensão dos alunos da Farma 

LAAUSP- Liga Atlética Acadêmica da Universidade de São Paulo 

ME– Movimento Estudantil 

PDC- Tradicional pizzaria localizada perto do Metrô Butantã onde muitos alunos da 

USP vão depois de treinos, aulas cansativas ou só para descontrair com os amigos 

Poli– Escola Politécnica 

PPUSP – Prevenção e Proteção Universitária, pra manter a ordem e mandar as 

baterias pararem de tocar fora do horário e locais permitidos… 

QiB - Quinta i Breja, tradicional festa que ocorre na prainha da ECA toda quinta-feira 

SAS – Superintendência de Assistência Social 

Secular–apelido carinhoso dado aos Circulares do Campus 

SIBi – Sistema Integrado de Bibliotecas 

Sintusp–Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de São Paulo – representa os 
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funcionários da USP 

SUPFAB– Semana Universitária Paulista de Farmácia e Bioquímica 

RD– Representante Discente 

UNE– União Nacional dos Estudantes 

   
 

 

CONTATOS ÚTEIS 
 

CONTATOS ÚTEIS 

AAAFB atléticafarmausp@gmail.com facebook.com/ 

Academia de Polícia 
3813-2233 

webpol@policia-civ.sp.gov.br 

CAFB cafb.fcf@gmail.com 

Central Telefônica da USP 3091-4313 

CEPE USP (Portaria) 
3091-3554 

www.cepe.usp.br 

Correio – Prédio da Antiga 

Reitoria 
3091-4450 

DCE 
3091-3269 

dce@dceusp.org.br 

Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas 

3091-3674 (Diretoria) 

3091-8538 (Assist. Acadêmica) 

www.fcf.usp.br / fcf@usp.br 

Farma Jr. 
3091-3706 

farmajr@usp.br 

FarmUSP 

3091-3003 

farmusp@usp.br 

www.fcf.usp.br/FARMUSP/Index.asp 

FUVEST 3091-3200 

Guarda Universitária 3091-4992 

HU (Central de Informações) 3812-7711 – ramal: 9246 

IB (Graduação) 3091-7520 

ICB (Graduação geral) 3091-7726 

IF (Graduação) 3091-6924 

IME (Graduação) 3091-6149 

mailto:webpol@policia-civ.sp.gov.br
mailto:cafb.fcf@gmail.com
http://www.cepe.usp.br/
http://www.cepe.usp.br/
mailto:dce@dceusp.org.br
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IQ (Graduação) 3091-3860 

Prefeitura do Campus USP 

da Capital – PUSP-C 

(Secretaria Administrativa) 

3091-4964 

Rádio USP (Serviço de 

Atendimento ao Ouvinte) 
3091-4425 

Reitoria da USP – RUSP 

(Gabinete da 

Reitoria/Atendimento ao 

Usuário) 

3091-3500/3091-3583 

imprensa@usp.br www.reitoria.usp.br/reitoria/ 

SAS (Posto de Informações) 3091-3116/3091-3121 

Seção de Graduação FCF 

3091-3672 / 2648-0951 / 2648-0952 

svgradfcf@usp.br 

www.fcf.usp.br/graduacao 

www.facebook.com/svgradfcf  

Seção de Estágios FCF 
3091-2438 

sefarma@usp.br 

SIBi (Atendimento ao 

Usuário) 

3091-4193/3091-4198 

www.usp.br/sibi 

 

PALAVRAS FINAIS 

Mais uma vez, queremos dar os parabéns por essa conquista tão 
importante e dizer o quanto estamos felizes de recebê-los na nossa família 
Farma USP! 

Agora que vocês já conhecem um pouco mais da nossa faculdade e da 
universidade como um todo, aproveitem tudo que a vida universitária tem a 
oferecer e se joguem! A melhor fase da vida de vocês ( mesmo com o começo 
em ead ) está só começando e façam cada segundo valer a pena. 

Qualquer dúvida, estaremos sempre dispostos a ajudar! Não se acanhem 
e perguntem tudo! 

Obrigada pela atenção e por já serem calouros tão incríveis! Cuidem de 
quem vcs amam e de si mesmos!! Queremos todos saudáveis e felizes para 
aproveitarem a faculdade quando sairmos dessa fase difícil. 

Desejamos uma boa Semana de Recepção, um bom Bota-Dentro 
(futuramente) e, principalmente, uma boa vida universitária!!! 
  

mailto:sefarma@usp.br
http://www.usp.br/sibi
http://www.usp.br/sibi
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