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SALVA-BIXES EEUSP

      A Escola de Enfermagem da Universidade de São
Paulo (EEUSP) foi criada em 31/10/1942, como parte
integrante da Universidade de São Paulo. Tem por
missão formar enfermeiras(os) visando promover a
participação em estudos, pesquisas, cursos e outras
atividades voltadas para a melhoria do ensino e da
prática de enfermagem, prestar serviços à
coletividade, tendo em vista a transformação das
condições de vida e saúde da população. 
     Os Departamentos de Ensino: O curso de
Graduação em Enfermagem da EEUSP é composto
por inúmeras disciplinas, obrigatórias e optativas, que
são ministradas pelos quatro departamentos de
ensino da Escola. Os Departamentos de Ensino da
EEUSP são: Departamento de Enfermagem Médico-
Cirúrgica (ENC), Departamento de Orientação
Profissional (ENO), Departamento de Enfermagem
Materno-Infantil e Psiquiátrica (ENP) e Departamento
de Enfermagem em Saúde Coletiva (ENS).
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A Escola de Enfermagem



      A Comissão de Graduação (CG): À CG
compete coordenar as atividades de ensino de
graduação, respeitadas as diretrizes e normas fixadas
pelo Conselho de Graduação da USP. Toda atividade
ou solicitação relativa aos estudantes de graduação,
que não esteja descrita no calendário escolar ou
regulamentada pelo Regimento Geral da USP deve
ser encaminhada para análise da Comissão de
Graduação. A Comissão de Graduação é composta
por dois docentes de cada departamento de
ensino da Escola, um representante do Hospital
Universitário e dois representantes discentes.
Atualmente a presidência da Comissão de
Graduação está a cargo da Professora Dra. Marina

de Góes Salvetti, docente do Departamento de
Enfermagem Médico-Cirúrgica (ENC). É possível ter 2
RDs titulares e 2 suplentes.
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     Às Comissões Coordenadoras de Curso (CoCs)
compete o acompanhamento pedagógico dos estudantes
de graduação. A EE possui duas Comissões Coordenadoras
de Curso: a Comissão Coordenadora de Curso de
Bacharelado (CoCB) e a Comissão Coordenadora de Curso
de Licenciatura (CoCL). Estudantes com eventuais
dificuldades acadêmicas devem acionar a CoC. A
Professora Dra. Aurea Tamami Minagawa Toriyama,
docente do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil
e Psiquiátrica, é a atual coordenadora da CoC Bacharelado.
A Professora Dra. Maria do Perpétuo Socorro de Sousa
Nóbrega, docente do Departamento de Enfermagem
Materno-Infantil e Psiquiátrica, é a atual coordenadora da
CoC Licenciatura. A CoCb apresenta apenas 1
Representante Discente (RD) titular por ano. Já a CoCL, 1 RD
titular e 1 suplente. Nas instâncias em que é possível ter
suplente, apenas o RD titular vota (o suplente pode substituí-
lo e votar em seu lugar, caso o titular não possa ir). Mas
ambos podem participar de reuniões e trabalham juntos,
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A Escola de Enfermagem

 o que deixa a representação muito mais
colaborativa, não sobrecarregando o RD. As vagas
vão sendo preenchidas conforme a quantidade de
inscritos para cada representação. A ordem é do
mais votado para o menos votado preenchendo
todas as vagas titulares e, em seguida,                         
.                     as vagas para suplente.



     Os Representantes Discentes representam os alunos
da EE em reuniões, apresentando a opinião dos estudantes
e levando a todos o que está sendo decidido na faculdade,
portanto é necessário comprometimento. Não há limite de
RDs por sala.
     Além da Comissão de Graduação, colegiado de
referência para o graduando, a EEUSP possui outros
colegiados com representação discente para
estudantes de graduação:
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 Congregação (CGG): órgão consultivo e
deliberativo máximo da Unidade. É presidida pela
Diretora da EE, Professora Dra. Regina Szylit.
Algumas de suas atribuições são: Aprovar o
regimento da Unidade, Departamentos e suas
modificações; propor ao Conselho de Graduação
(CoG) a estrutura curricular dos cursos; propor ao
Conselho Universitário a criação de cargos
docentes; deliberar sobre a revalidação de
diplomas de graduação obtidos no exterior em
instituições de ensino superior (intercâmbio); opinar
sobre a criação ou reformulação de cursos de pós-
graduação (Mestrado, Doutorado e Mestrado
Profissional), entre outros. O RD participa de
votações e pode levar demandas relacionadas a                    
.           essas e muitas outras atribuições da

1.

.                     Congregação. É possível ter até                       

.                      2 RDs titulares e 2 suplentes.
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Conselho Técnico Administrativo (CTA): órgão
assessor da Diretoria, para questões
administrativas, incluindo a questão orçamentária
da Unidade, também é presidido pela Diretora da
EE. É uma experiência muito marcante e que te
ensina como é mantida uma universidade pública,
abrangendo visões críticas sobre como e onde é
possível impactar e atuar positivamente. É possível
ter 1 RD titular e 1 suplente.
 Conselho de Departamento (CD): órgão
deliberativo e consultivo no âmbito de cada
Departamento. É nesse conselho que os estudantes
têm representação discente. O RD atua na
aprovação de estatutos no departamento;
levantando demandas dos alunos a respeito das
disciplinas oferecidas por aquele departamento,
entre outras. É necessário ter comprometimento ao
escolher ser RD, principalmente e mais
especificamente no departamento ENO, pois no
ENO, se o RD falta, algumas decisões não
conseguem ser tomadas por falta de quórum. É
possível ter 1 RD titular e 1 suplente no Conselho de
cada Departamento. 

1.
2.

3.
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Comissão de Cultura e Extensão Universitária

(CCEx): à CCEx compete atuar na execução dos
programas da área de Cultura e Extensão na sua
dimensão mais ampla, com o objetivo de promover
a integração social da população universitária e
desta com a sociedade. Na CCEx há debates sobre
atividades fora do contexto de sala de aula, como
as residências, mestrado e doutorado, eventos da
escola e calendário USP, e também mantemos
contato com a coordenação das ligas para fazer a
disponibilização de espaço. O RD ajuda com
sugestões de atrações para os eventos da
faculdade. É possível ter 1 RD titular e 1 suplente.
Comissão de Cooperação Internacional da

Escola de Enfermagem da USP (CCInt-EE): tem
como objetivo coordenar atividades acadêmicas de
cooperação internacional, dando apoio
administrativo para ações de intercâmbio de
discentes, acompanhando e divulgando editais.
 As Comissões de Pesquisa e de Pós-Graduação
não oferecem assento a estudantes de graduação. 

1.
2.
3.
4.

5.

6.

A Escola de Enfermagem



     O Serviço de Graduação fornece todo apoio
logístico para o estudante de graduação. Ele esclarece
dúvidas e fornece orientações sobre procedimentos de
matrícula, dispensas, trancamentos, transferências,
equivalências etc. O Serviço também é responsável por
expedir documentos como atestado de matrícula e
histórico escolar. É importante observar que o prazo para
emissão da maioria dos documentos é de cinco dias
úteis.
     Localiza-se no andar térreo da EEUSP.
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Ciclo das Necessidades – com 1.530 horas 
Ciclo do Cuidado – com 1.710 horas 
Ciclo da Prática Profissional – com 930 horas,
incluídas 120h do trabalho de conclusão de curso.

     O curso do Bacharelado em Enfermagem tem como
finalidade formar a(o) enfermeira(o) generalista. Tem
duração de quatro anos, com carga horária total de
4.170 horas, distribuídas em oito semestres, em período
integral. O Bacharelado tem seu Eixo Central do currículo
o Cuidado de Enfermagem, em seus diferentes sentidos,
significados e dimensões. A estrutura curricular está
organizada em três Ciclos:
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O Curso de Enfermagem
BACHARELADOBACHARELADOBACHARELADO

      O curso é composto por 42 disciplinas obrigatórias,
distribuídas ao longo de oito semestres letivos. O curso é
oferecido em período integral, de 2ª a 6ª feira, das 8h às
17h. As aulas são ministradas na própria Escola de
Enfermagem, em unidades parceiras do Quadrilátero
Saúde/Direito e em unidades do campus Butantã. Além
disso, os alunos podem optar pela Licenciatura a partir   
 .               do 5º semestre, cursando disciplinas
                        específicas na EEUSP e na 
                        Faculdade de Educação 
                                      da USP.



Ciências Básicas Integradas para a Enfermagem I (Instituto de
Ciências Biomédicas - ICB I e III); 
Enfermagem como Prática Social (EEUSP); 
Necessidades em saúde dos grupos sociais e Enfermagem em
Saúde Coletiva (EEUSP); 
Introdução à Sociologia (p/ Escola de Enfermagem) (Faculdade 

Epidemiologia (Faculdade de Saúde Pública); 
Estatísticas de Saúde (FSP); 
Bioquímica (Instituto de Química).

1º Semestre:

      de Filosofia, Letras e Ciências Humanas);
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O Curso de Enfermagem
BACHARELADO - DisciplinasBACHARELADO - DisciplinasBACHARELADO - Disciplinas

Ciências Básicas Integradas para a Enfermagem II (ICB IV); 
Ações Educativas na Prática de Enfermagem. (EEUSP);
 Microbiologia Básica (ICB II); 
Fundamentos do Relacionamento Interpessoal em Enfermagem
(EEUSP); 
Fundamentos de Saúde Ambiental (FSP); 
Psicologia do Desenvolvimento (Instituto de Psicologia); 
Biologia Molecular (IQ).

2º Semestre:



Avaliação de Indivíduos e Famílias (EEUSP); 
Ciências Básicas Integradas para a Enfermagem III (ICB IV);
Enfermagem e Biossegurança (EEUSP); 
Genética e Evolução Humana (Instituto de Biociências); 
Imunologia (ICB II); 
Anatomia Topográfica Humana Aplicada a Enfermagem 

Patologia Geral (FMUSP).

3º Semestre:

      (Faculdade de Medicina da USP);
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O Curso de Enfermagem
BACHARELADO - DisciplinasBACHARELADO - DisciplinasBACHARELADO - Disciplinas

Enfermagem na Administração de Medicamentos (EEUSP);
Enfermagem na Atenção Básica e a Saúde da Criança, da 

Parasitologia Aplicada à Enfermagem (ICB II) 
Pesquisa em Enfermagem (EEUSP); 
Fundamentos de Saúde Coletiva e o Cuidado de Enfermagem
(EEUSP); 
Enfermagem na Atenção Básica e a Saúde do Adulto e do Idoso
(EEUSP); 
Fundamentos da Psicanálise e a Enfermagem (IP).

4º Semestre:

      Mulher e Mental (EEUSP); 



Matriz Conceitual Integradora (EEUSP); 
Enfermagem em Centro de Material (EEUSP);
Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso em Cuidados 

Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso em Cuidados 

Ética e Legislação da Enfermagem (EEUSP).

5º Semestre:

      Clínicos e Cirúrgicos (EEUSP); 

      Críticos ((EEUSP); 
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O Curso de Enfermagem
BACHARELADO - DisciplinasBACHARELADO - DisciplinasBACHARELADO - Disciplinas

Bioética (EEUSP); 
Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica (EEUSP); 
Enfermagem na Saúde da Mulher, na Saúde Materna e Neonatal
(EEUSP); 
Enfermagem no Cuidado à Criança e Adolescente na Experiência
de Doença (EEUSP).
OBS: A ordem das matérias escolhidas entre o 5º e 6º semestres
podem ser alteradas de acordo com a necessidade do estudante
para aquele período.

6º Semestre:



Administração Aplicada à Enfermagem (EEUSP); 
Estágio Curricular I (Administração em Enfermagem) (EEUSP);
Enfermagem em Doenças Transmissíveis com Enfoque na Saúde
Coletiva (EEUSP).

7º Semestre:
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O Curso de Enfermagem
BACHARELADO - DisciplinasBACHARELADO - DisciplinasBACHARELADO - Disciplinas

Estágio Curricular II (Enfermagem na Atenção Básica, Atenção
Psicossocial ou Ambulatórios de Especialidades) (EEUSP); 
Estágio Curricular III (Enfermagem na Atenção Hospitalar ou Pré
Hospitalar) (EEUSP).

8º Semestre:



     Para completar seu percurso formativo, o estudante
irá cursar 10 créditos em Atividade Acadêmica

Complementar (AAC) e/ou disciplinas optativas

oferecidas pela EE e por outras unidades da USP. 
 Considera-se relevante a realização dessas disciplinas e
atividades no âmbito da universidade ou fora dela.
     Cada 1 crédito equivale a 30h, assim os 10 créditos

ou 300h poderão ser apresentados por meio da
participação de: monitorias, estágios extracurriculares,
projetos de iniciação científica e atividades de extensão
universitária, publicações, grupos de pesquisa, cursos de
atualização, ligas acadêmicas, cursos de línguas
estrangeiras, eventos científicos e culturais,
representação discente em entidades estudantis,
colegiados e comissões, entre outras.
      Adicionalmente às optativas, os ingressantes a partir
de 2022 deverão cumprir ainda 300 horas de AAC’s,
obrigatoriamente, para a conclusão do curso.
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O Curso de Enfermagem
BACHARELADO - Carga HoráriaBACHARELADO - Carga HoráriaBACHARELADO - Carga Horária



     Atendendo às recomendações das Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Enfermagem, é exigida a elaboração de um Trabalho de

Conclusão de Curso (TCC) de todos os estudantes
como um requisito básico para a formação. No curso, o
TCC assume a modalidade de iniciação científica,
realizado sob orientação docente. É desenvolvido a partir
do quinto semestre do curso de forma contínua até sua
finalização. À sua finalização, são creditadas 120 horas
ao estudante. 
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O Curso de Enfermagem
BACHARELADO - TCCBACHARELADO - TCCBACHARELADO - TCC



     A Licenciatura em Enfermagem passou a ser oferecida
sob responsabilidade da EEUSP, em 2005 vinculado à
Faculdade de Educação, buscando ampliar e aprofundar
seu campo de conhecimentos pedagógicos e também
os conhecimentos específicos na formação inicial.
Integra conteúdos com o Bacharelado em Enfermagem
que privilegia a formação e a produção de
conhecimentos na área do ensino e também o contato
mais imediato com as questões educacionais

presentes na realidade. Neste caso, o aluno que optar
pela Licenciatura junto ao Bacharel, possível a partir do
2º semestre, 1º ano, terá o curso concluído em nove

semestres letivos.
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O Curso de Enfermagem
LICENCIATURALICENCIATURALICENCIATURA



     O CA XXXI de Outubro é uma entidade formada e
composta pelos estudantes da escola de enfermagem da
USP. Ela existe desde 1944 e ocupa a antiga lavanderia
desde 1977, desativada em 1973. Durante a ditadura
militar (1964-1985) e em decorrência de suas repressões
constantes, se faziam necessários espaços para
organização e discussão política, além de assuntos
acadêmicos. Sua importância e atuação são históricas
na luta em defesa dos direitos e interesses dos
estudantes, levando a nossa voz e demandas às diversas
instâncias da Universidade.
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As Entidades da EE
CENTRO ACADÊMICOCENTRO ACADÊMICOCENTRO ACADÊMICO

Instagram: @ca31out  
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O que o C.A. faz?
Além desse importante papel de representação discente, o
CA oferece com seu espaço físico um ambiente de trocas,
socialização e formação político-cultural para os
estudantes por meio das rodas de conversa, reuniões
abertas, assembleias, cine-debates e eventos em conjunto
com outros CA’ s da USP. Tivemos um papel fundamental na
Luta em Defesa do HU, nosso hospital universitário e um
dos nossos locais de campo de estágio, organizando e
mobilizando os estudantes em passeatas, corujões e eventos
de conscientização da população. Estivemos presente nas
manifestações em defesa da Educação e nos mantemos em
contato com as outras entidades estudantis, como o DCE
Livre da USP, trocando vivências e experiências, entendo
que juntos somos definitivamente mais fortes. O CA da
enfermagem é organizado através de eleições anuais que
elegem uma gestão composta por no mínimo 9 membros,
mais colaboradores. Essa associação de estudantes
organiza reuniões periódicas fechadas, para a gestão, ou
abertas, para que possam ser discutidas as demandas dos 
               estudantes, a conjuntura política na qual
                    estamos inseridos e qual nosso papel
                         enquanto estudantes. 

As Entidades da EE
CENTRO ACADÊMICOCENTRO ACADÊMICOCENTRO ACADÊMICO



 

    O DCE é o maior órgão de representação dos
estudantes de graduação e pós-graduação dentro da
nossa universidade e cumpre um importante papel de
articulação e mobilização estudantil. É responsável, junto
aos Centros Acadêmicos, por compreender e buscar
atender às demandas concretas dos estudantes, ao
mesmo tempo que deve promover o debate político e
organizar as principais lutas na USP, em especial no que
tange a defesa da democracia e ao ensino público,
gratuito, de qualidade e para todos. 
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As Entidades da EE
Diretório Central dos EstudantesDiretório Central dos EstudantesDiretório Central dos Estudantes



 

    A Arritmia é a bateria da escola de enfermagem da
USP. Seu ano de início é um mistério, já que muitos
documentos foram perdidos ao longo do tempo. Mas, foi
fundada com o intuito de animar as torcidas em jogos da
atlética. Hoje possui um significado muito mais profundo,
sendo uma importante estratégia de alívio da pressão da
vida universitária. Portanto, colabora com a saúde mental
de diversos estudantes ao proporcionar uma forma de
entretenimento e ao mesmo tempo ser uma oportunidade
de aprender a tocar um novo instrumento.
Quando ocorrem os ensaios? 
    Os ensaios ocorrem 2 vezes por semana no período
noturno, após o término das aulas presenciais. Os dias e
horários são definidos a cada semestre de acordo com a
disponibilidade dos membros. Os vídeos estão disponíveis
no canal da Arritmia no YouTube:
https://www.youtube.com/user/arritmiausp/videos
Instagram: @bateriaarritmia
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As Entidades da EE
Bateria ArritmiaBateria ArritmiaBateria Arritmia

https://www.youtube.com/user/arritmiausp/videos


 

    Fundada em 1972, a Associação Atlética Acadêmica
da Escola de Enfermagem da USP (AAAEEUSP) é um
órgão oficial de representação esportiva que tem como
função promover e difundir a prática esportiva no meio
universitário. Atualmente contamos com 08 modalidades:
basquete, futsal, handebol, natação, tênis de mesa, vôlei,
e-jogos e atletismo. 
Por que participar da atlética e fazer esportes?
    Treinamos duro para participar de diversos
campeonatos como o Bichusp (especialmente para
vocês biches!), Copa USP, Jogos da Liga, InterZebras e
o nosso principal campeonato: o InterEnf! Mas, o esporte
no meio universitário não tem somente fins competitivos!
A prática esportiva é muito importante para a integração
(com a nossa e com outras faculdades) e para a saúde
física e mental. É um grande potencial de fortalecimento
(vocês vão aprender e usar muito esse termo nos
próximos anos).
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As Entidades da EE
AtléticaAtléticaAtlética



 

Quem faz a atlética? 
     A atlética é formada por atletas e torcedores que
amam a faculdade e, acima de tudo, desejam conquistar
os melhores resultados esportivos. Qualquer aluno pode
participar dos treinos e jogos, como atleta ou torcedor. A
gestão da atlética, que muda todos os anos, também é
composta por alunos, é só manifestar interesse nos
períodos de eleição! A gestão atual é a Gestão Chibana.
Quem mantém a atlética? 
     Nós! Todos que treinam, todos que amam a atlética,
até os nossos veteranos já formados ajudam a manter essa
entidade. Precisamos dos valores das mensalidades para
que possamos pagar nossos técnicos e para fazer os
produtos que todos amamos, além de outros gastos.
Somos uma atlética pequena em número de participantes,
mas temos dentro de nós a garra, a união e o instinto de
integração. Não somos apenas um time, somos uma
família que se ajuda e cresce junta. E agora você também
é parte dessa família, pois a atlética é para todos! Nosso
amado e destemido Rino é o mascote que nos representa,
vestimos preto e bordô e cantamos: “Eu sou enfermeiro
que sozinho bate mil, eu sou a USP a mais famosa do 
                    Brasil. Se é pra matar, se é pra morrer, 
                        eu sou da USP que é quem 
                           bota pra f****”.
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As Entidades da EE
AtléticaAtléticaAtlética



 

Onde ocorrem os treinos? 
Os treinos ocorrem nos seguintes locais: 
Atletismo, Basquete, Futsal, Vôlei, Handebol - Treinos
presenciais ocorrem no CEPEUSP, localizado na Cidade
Universitária; 
Tênis de mesa - Treinos presenciais ocorrem na EEUSP;
Natação - Treinos presenciais ocorrem no Caveirão da
MED USP; 
e-jogos: Treinos flexíveis, online e realizados em casa ou
em outro ambiente com acesso a internet.
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As Entidades da EE
AtléticaAtléticaAtlética

Instagram: @atleticaenfusp  



 

As Ligas Acadêmicas nada mais são do que uma
estratégia extracurricular, com o objetivo de promover
um aprofundamento teórico-prático das atividades
aprendidas em sala de aula. Desse modo, uma liga
acadêmica é uma associação sem fins lucrativos, que
busca complementar a formação acadêmica do aluno.
De maneira geral, para participar é necessário realizar o
curso introdutório ou aula aberta oferecida pela Liga, do
processo seletivo que ocorre posteriormente e estar no
ano/semestre exigido pela Liga. Caso seja aprovado,
poderá acompanhar as atividades durante um ano,
decidindo então participar ou não no ano seguinte, de
acordo com o semestre em que se encontra e
quantidade de vagas disponíveis. 
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LIGA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL - LIGA MENTE: A LIGA-
Mente é uma atividade universitária de extensão e cultura formada por
estudantes de todos os anos do curso de enfermagem da EEUSP. Visa
complementar a formação na área de saúde mental por meio de
atividades teóricas, científicas e práticas, em consonância com as
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e Rede de Apoio
Psicossocial (RAPS). Os membros da liga desenvolvem atividades de
vivência em campos de serviços de saúde mental e recebem
supervisão/apoio dos profissionais deste serviço. Aceita alunos da
EEUSP em qualquer semestre que passarem pelo processo seletivo. 

LIGA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DO IDOSO – LAESI:
A LAESI é composta por um grupo de estudantes que junto com duas
professoras da USP estão empenhados em estudar a saúde dessa
população que só tende a crescer no Brasil. Interessados, também, em
quebrar estigmas, ver as relações dos idosos com o mundo e com a
saúde e realizar projetos que se relacionem a saúde dos idosos. Aceita
alunos da EEUSP a partir do 1º ano.
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LIGA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM EM CARDIOLOGIA - LECA: A
LECA é uma associação de estudantes de enfermagem que tem a
finalidade de proporcionar experiências de aprendizado acerca da
atenção à saúde cardiovascular, por meio da aproximação com
especialistas da área, atividades científicas, didáticas e sociais. O
interessado deve ser aluno da EEUSP, estar cursando ou já ter cursado
a disciplina 0701204- Avaliação de indivíduos e famílias (3° semestre).

LIGA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA - LAEP: A
LAEP, primeira Liga de Enfermagem Perioperatória do Brasil, visa a
disseminação dos conhecimentos relativos aos momentos pré, intra e
pós operatórios e demais setores que englobam o bloco cirúrgico, além
da prática em campo no Hospital Universitário e atividades de
extensão. Para participar das aulas abertas são bem-vindos quaisquer
alunos do 1°ao 4° ano da EEUSP, entre outros. Contudo para ser
membro da LAEP e poder atuar em estágios práticos dá-se a alunos
que estejam cursando ou tenham cursado a Disciplina Saúde do Adulto,
no 3° ano/5° Semestre.
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LIGA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER – LEMU: A Liga de
Enfermagem em Saúde da Mulher, tem como objetivo ampliar o contato
do estudante com políticas públicas e projetos sobre a saúde da mulher
como um todo, os problemas são agravados pela discriminação nas
relações de trabalho e na sobrecarga com as responsabilidades com o
trabalho doméstico. A enfermagem tem participado das principais
discussões acerca da saúde da mulher, juntamente com movimentos
sociais feministas. Para participar é preciso estar cursando o 3° ou 4°
da EEUSP.

LIGA DE ENFERMAGEM EM PEDIATRIA E NEONATOLOGIA – LEPEN:
Desenvolver atividades extracurriculares, nas áreas de Unidade de
Terapia Intensiva Pediátrica (UTIPed), Unidade de Internação Pediátrica
Pronto Socorro Infantil, Alojamento Conjunto, Berçário e Ambulatório
que irão contribuir para a formação do aluno durante o curso de
graduação. Além de desenvolver conhecimento e habilidades técnico-
científicas na área de enfermagem pediátrica e neonatal. Alunos
interessados em fazer parte da LEPEN devem ser estudantes dos 3º
e/ou 4º anos da Enfermagem EEUSP. 
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LIGA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA – LEONCO: A
LEONCO é uma liga da EEUSP com o objetivo de aproximar
acadêmicos e não acadêmicos da área da Oncologia. Os alunos,
coordenadoras e docentes organizam e promovem eventos como aulas,
palestras e cursos para promover o conhecimento sobre o tema. Além
de desenvolver campanhas de conscientização relacionadas ao câncer
e ao mesmo tempo promover a prevenção da doença. Os alunos
membros da gestão da LEONCO podem realizar estágios no Instituto do
Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) e no Instituto Beaba. Para
participar é preciso ter cursado ou estar cursando o terceiro ano de
Enfermagem na USP (começando pelo bloco de Saúde do Adulto).

LIGA DE ENFERMAGEM EM EMERGÊNCIA – LEEM: A LEEm visa o
desenvolvimento de atividades e aprimoramento do conhecimento
teórico e prático dos alunos, aproximando-os da vivência prática de
situações de urgência e emergência. Entre as atividades, estão: Estágio
extracurricular no HU-USP semanalmente, aulas abertas, atividades
Maio Amarelo, projetos de pesquisa e extensão e participação em
eventos científicos, projetos sociais, produção de material educativo,
etc... Para participar é necessário ter cursado ou estar cursando as
disciplinas ENC 240 e ENC 250 no 1º semestre do  3°/ 4°ano.
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LIGA DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – LEUTI:
A liga de UTI tem como objetivo o aprofundamento prático/teórico em
conhecimentos sobre a atuação do enfermeiro no âmbito da UTI. As
atividades da liga são desenvolvidas na UTI do Hospital Universitário.
São aceitos alunos da EEUSP a partir do 4º ano da Enfermagem.

LIGA DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA DE PESSOA COM
DEFICIÊNCIA- LEAPED: A criação desta liga consiste em uma
oportunidade ímpar de aprofundamento na prática assistencial,
habilidades e conhecimentos relacionados à assistência às pessoas
com deficiência. Alunos de enfermagem estão interligados diretamente
a essas pessoas. Independente do serviço e área de atuação, vão se ver
diante delas e devem prestar um cuidado adequado e inclusivo,
promovendo o vínculo ao serviço e proporcionando cuidado integral.
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LIGA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO AO DIABETES – LEAD: A LEAD
visa ter esclarecimentos atualizados sobre o Diabetes, a partir de aulas
abertas e da prática na liga, tem a intenção de expandir este tópico
focando principalmente no estigma em relação aos pacientes com a
condição. O interessado deve ser aluno da EEUSP, estar cursando ou já
ter cursado a disciplina 0701204-Avaliação de indivíduos e famílias (3°
semestre). 

LIGA DE ENFERMAGEM FORENSE - LEFOR: A liga de enfermagem
forense da EEUSP tem como objetivo suprir a falta de aulas e
conhecimentos da área forense para os alunos graduandos,
considerando que, o enfermeiro pode exercer função de perito criminal
além de, qualquer área de trabalho que o mesmo atue, está sujeito a
encontrar vítimas dos mais variados tipos de violência. As atividades da
liga transitam em 2 blocos, um com temas de atividades voltadas à
enfermagem, cuidados à vitimas de violência e temas hospitalares
(Bloco do cuidado), e outro voltado à investigação criminal (Bloco
Forense). 
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LIGA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA –
LIGACOLETIVA: Durante esse primeiro ano vocês entrarão em contato
com o ciclo básico, e é nele em que se nota a importância da
enfermagem como profissão que observa no indivíduo, família e grupo
social suas condições de trabalho e de vida! Elas irão ocasionar nos
potenciais de fortalecimentos e desgastes, importantes questões para o
processo saúde doença. Pensando nessas questões, a LigaColetiva foi
criada em 2021 pelo Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva
(ENS), tendo como docentes orientadoras ProfªCarla Trapé e Profª
Vania Gomes. Temos como objetivo aprofundar os conhecimentos na
área da saúde coletiva, aplicando conceitos e teorias para a
transformação dos perfis de reprodução social. Para alcançarmos esse
objetivo, prezamos pela promoção de atividades de extensão para a
comunidade (USP e população), organização de diálogos sobre a
saúde coletiva em todas as dimensões, ministrados por especialistas, e
participação e desenvolvimento de pesquisas relacionadas a esse
campo.
     O aluno interessado em participar da LigaColetiva deve ter
concluído, pelo menos, as disciplinas do 1º semestre da graduação
“Necessidades em saúde dos grupos sociais e Enfermagem em Saúde
Coletiva” e “Enfermagem como Prática Social”.
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LIGA MULTIDISCIPLINAR DE CUIDADOS PALIATIVOS: A Liga tem
como objetivo mostrar na prática como são desenvolvidos os cuidados
paliativos em São Paulo. As atividades envolvem aulas, grupo de
pesquisa e estágios observatórios na enfermaria e ambulatório das
clínicas. O aluno interessado também tem a oportunidade de conhecer
o cuidado paliativo infantil do ICr (instituto da Criança HC). Podem ser
aceitos alunos da EE em qualquer semestre que tenha disponibilidade
de horário.

LIGA DE DOR DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO HCFMUSP: A
liga de Dor tem o objetivo de estudar síndromes dolorosas agudas e
principalmente crônicas, com foco em atendimentos ambulatoriais e
aulas para os membros ao longo do ano. Tem caráter multidisciplinar e
os encontros acontecem uma vez na semana, no ambulatório de
neurologia do HCFMUSP. Podem ser aceitos alunos da EE em qualquer
semestre que tenha disponibilidade de horário.

Além das Ligas na EEUSP, existem também aquelas multidisciplinares
que envolvem outros curso geralmente ligados a saúde na FMUSP.
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LIGA DE CARDIOLOGIA E TRANSPLANTE CARDÍACO - LECA: A liga de
cardiologia e transplante cardíaco pediátrico acontece no InCor,
abrange o âmbito prático e teórico, tendo aula prática sobre os
acometimentos mais frequentes nas crianças cardiopatas que as
podem levar a fila de transplante ou a outro tipo de tratamento
cirúrgico, e na prática conhecendo o paciente, vendo muito a
importância da anamnese e do exame físico. A liga é multidisciplinar,
aberta tanto para enfermagem quanto para a medicina, devido às
atividades. Para participar é necessário realmente gostar do tema
independente do semestre em que o aluno esteja.

LIGA DE PSICANÁLISE: A Liga de Psicanálise resume-se a encontros no
setor da psiquiatria nos quais são discutidos quaisquer temas que sejam
condizentes com a psicanálise. As discussões são direcionadas através
de textos, livros, filmes e por vezes até mesmo a partir de demandas
individuais dos integrantes da liga. Dependendo da composição do
grupo pode haver entrevistas com pacientes e discussões posteriores
sobre tais entrevistas. Há certa restrição quanto a quantidade de vagas,
porém podem ser aceitos alunos da EE em qualquer semestre.
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LIGA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA INFECÇÃO POR HIV/AIDS:
Possibilitar contato precoce dos graduandos em áreas de saúde com
pes soas portadoras de HIV/aids , reduzir o preconceito contra pessoas
afetadas e infectadas pelo HIV, desmistificar o conceito de “paciente
terminal”, formação nas atividades de prevenção de DST/HIV,
introdução aos princípios de tratamento de doenças oportuni s tas ,
Introdução aos princípios de terapia anti - retroviral, envolver o
acadêmico no cuidado integral a pessoas afetadas e infectadas pelo
HIV por meio da interação interdisciplinar e de ações de saúde nos
campos de prevenção e tratamento. As atividades ocorrem na
Enfermaria do Instituto Central do Hospital das Clínicas e no
Ambulatório de Extensão do Atendimento de Pacientes HIV/Aids .
Podem ser aceitos alunos da EE em qualquer semestre que tenha
disponibilidade de horário.

LIGA MULTIDISCIPLINAR DE VIOLÊNCIA, GÊNERO E SAÚDE: Nosso
objetivo é discutir os tipos de violência que permeiam a nossa
sociedade, dentro da perspectiva de gênero, e seus impactos e
relações com a saúde. A liga tem como objetivo abordar os diferentes
tipos de violência a que estão sujeitas mulheres e outras populações
socialmente vulneráveis, além da prevenção, atendimento e cuidado de
casos de violência. Podem ser aceitos alunos da EE em qualquer
semestre que tenha disponibilidade de horário



 

SALVA-BIXES EEUSP

MANUAL DE
CALOUROS
2022

MANUAL

Ligas Acadêmicas e Extensões
Universitárias

LIGA DE MEDITAÇÃO E SAÚDE: A Liga de Meditação e Saúde tem por
objetivo propiciar o aprendizado sobre o que é meditação, qual a
ciência por trás disso, seus riscos e benefícios, além de investir na parte
prática. São trabalhadas diversas técnicas meditativas ao longo do
ano, com uma série de professores renomados. Também são
apresentados artigos científicos atuais sobre o tema e há professores
que se disponibilizam para acolher alunos em iniciações científicas.
Podem ser aceitos alunos da EE em qualquer semestre que tenha
disponibilidade de horário.

ENCONTRO DE ENFERMAGEM UNIVERSITÁRIO – EEU: O EEU é uma
extensão da Escola de Enfermagem que organiza um encontro anual de
profissionais referência em suas áreas visando complementar alguns
temas pouco explorados na nossa grade curricular através de aulas e
palestras. Responsável por organizar aulas, convite, a divulgação do
evento até o orçamento do coffee-break para os participantes. Podem
ser aceitos alunos da EE em qualquer semestre que tenha
disponibilidade de horário para a organização do evento.
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LIGA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – LAPS: A LAPS acompanha as
reuniões de equipe, participação de grupos do NASF, acompanhamento
com os residentes da Residência Multiprofissional Teóricas: se baseiam
em discussões de casos mensais e aulas teóricas. A Liga de Atenção
Primária à Saúde é um projeto de extensão organizado por alunos de
diversas áreas do conhecimento. Podem ser aceitos alunos da EE em
qualquer semestre que tenha disponibilidade de horário.

LIGA DE GESTÃO EM SAÚDE: A Liga de Gestão em Saúde visa
aproximar acadêmicos e comunidade das ações promovidas e
habilidades a serem desenvolvidas pelos profissionais de saúde no
campo da gestão em saúde. Os integrantes da liga, participam de
aulas, têm a oportunidade de participar de cases e atividades online
que abordam diversos assuntos relacionados a empreendedorismo e
gestão em saúde. Podem ser aceitos alunos a partir do 1º ano da
Enfermagem que tenham disponibilidade de horário. Lembrando que
para entrar na Liga, é preciso ser aprovado na entrevista ou prova de
admissão, feita com base no conteúdo do Curso Introdutório ou aula
aberta com 70-75% de presença.
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JORNADA UNIVERSITÁRIA DA SAÚDE – JUS: A JUS tem como objetivo
a promoção e educação em saúde de populações de cidades do
interior paulista, e atua em um ciclo de três anos consecutivos numa
mesma cidade. Durante o ano são elaboradas atividades que serão
realizadas na viagem à cidade, que ocorre na Semana da Pátria,
quando as aulas estão suspensas. As atividades visam avaliar o estado
de saúde geral da população, orientar e capacitar multiplicadores de
informações. Por meio desse projeto, você terá a oportunidade de
conhecer uma cidade e seus moradores, realizar atividades,
compartilhar experiências e trabalhar interdisciplinarmente. É isso que
faz da JUS um projeto singular, e que nos permite associar a teoria com
a prática. Podem ser aceitos alunos da EE em qualquer semestre que
tenha disponibilidade de horário para participar das reuniões semanais. 

As Ligas não são a única forma de ter um conhecimento extracurricular
durante a graduação, ainda há as Extensões Universitárias, das
quais a EE participa junto a outros cursos da área da saúde. São elas:
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MAD ALEGRIA: O Mad Alegria é um projeto aberto a toda a
comunidade com foco na humanização na saúde. Para isso, utilizam-se
as linguagens do Palhaço de Hospital e do Contador de Histórias. Trata-
se de um trabalho voluntário, que atende no Hospital das Clínicas, nas
enfermarias de Dermatologia, Obstetrícia e Moléstias Infecciosas, e no
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP). O projeto conta
com apoio da Fundação Faculdade de Medicina (FFMUSP) e Comissão
de Cultura e Extensão, além de iniciativas dos próprios voluntários. O
interessado deve participar do curso introdutório, processo seletivo
(geralmente composto do envio de uma carta/vídeo, e os aprovados na
etapa são convidados para uma dinâmica e entrevista (no caso dos
palhaços) e uma entrevista para os contadores. A extensão aceita
alunos desde o primeiro ano da graduação.
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MED JR.: A MedJr, visa a disseminação e aprofundamento dos
conhecimentos na área de gestão em saúde e demais setores que
permeiam essa área. A empresa conta com conhecimentos teóricos e
aplicações do aprendizado em projetos oferecidos pela instituição.
Além de contar com a organização de eventos oferecendo palestras
com profissionais renomados no setor da saúde. Podem ser aceitos
alunos a partir do 1º ano da Enfermagem que tenham disponibilidade
de horário. 
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Grupo ARGO: O Grupo ARGO - Inovação em Saúde é um grupo de
extensão da USP que tem como principal objetivo o desenvolvimento
de tecnologias e otimização de processos na área da saúde de forma
inovadora. Como a nossa missão é construir uma rede colaborativa de
diversas áreas do conhecimento, nosso grupo conta com integrantes de
diversos cursos de graduação provindos da Poli, FAU, ICB, FM e EACH,
fazendo com que todas as soluções desenvolvidas tenham diferentes
perspectivas a fim de democratizar a saúde de qualidade no nosso
país e possibilitando o contato dos nossos membros com diferentes
visões de mundo, construindo assim maneiras interdisciplinares de
solucionar problemas.
Temos projetos em diferentes frentes, desde projetos na área de
divulgação científica, até trabalhos mais técnicos, como por exemplo:
apps para acompanhamento de pacientes, câmaras de desinfecção de
máscaras N-95 e equipamentos para tratamento de lesões de pele com
a utilização de ondas eletromagnéticas.
Como alunos de uma faculdade pública, queremos devolver ao país
aquilo que aprendemos dentro dos campus, estabelecendo uma rede de
inovação em saúde que comece dentro da Universidade de São Paulo e
seja capaz de atingir o sistema de saúde ao implementar os projetos
nele. O processo seletivo acontece uma vez ao ano e todos os alunos de
quaisquer campus ou graduação são mais que bem-vindos a inovar e  
                      mudar a saúde pública junto com a gente.
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     A concessão de auxílios assistenciais aos estudantes
de graduação é quase que em sua totalidade
disponibilizada pela Superintendência de Assistência
Social - SAS  (ou Centro USP de Acolhimento e
Referência de Estudantes - CARE), órgão ligado à
estrutura administrativa da Reitoria da Universidade de
São Paulo. É o setor responsável pela análise e
concessão de auxílios assistenciais (social, restaurante,
creche e educação infantil, passe escolar, moradia
estudantil e outros) aos estudantes. 

SUPORTE AO ESTUDANTE INGRESSANTE - SEI 
Estudantes ingressantes, que estão no primeiro ano de
cursos de graduação, em situação de vulnerabilidade
socioeconômica podem receber auxílio financeiro
mensal e alimentação totalmente subsidiada desde o
primeiro dia de aula. O processo para receber o
benefício é feito no momento da matrícula eletrônica,
rápido e de forma declaratória. Atenção: esse suporte é
fornecido apenas durante o primeiro ano de curso.
Caso a/o estudante continue em situação de 
                     vulnerabilidade, deve fazer a inscrição 
                         no PAPFE nos anos 
                           seguintes.
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PROGRAMA DE APOIO À PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO
ESTUDANTIL - PAPFE 

     O PAPFE é um programa para a concessão dos
benefícios, de acordo com a necessidade e os recursos
determinados pela Universidade, priorizados em processo
de classificação socioeconômica com critérios unificados
e pré-estabelecidos para todos os campi da USP. A
seleção dos alunos, implementação e acompanhamento
dos benefícios do PAPFE são coordenados pela
Superintendência de Assistência Social (SAS). Os alunos
que podem se inscrever são aqueles devidamente
matriculados em curso de graduação da USP que
estejam cursando a primeira graduação, inclusive os
estudantes intercambistas. O prazo para as inscrições e
pré-requisitos necessários para a concessão dos
benefícios se encontram https://portalservicos.usp.br/ e
no Edital PAPFE 2021/22, e não são prorrogados,
portanto, se atente às datas! Os benefícios
disponibilizados pelo PAPFE, são: Vaga em moradia
estudantil (Apoio Moradia); Auxílio Financeiro; Auxílio
Alimentação; Auxílio-Livros. Os estudantes priorizados
na seleção socioeconômica e não contemplados com
vaga em moradia concorrerão ao Auxílio Financeiro. O
Apoio Moradia deve, obrigatoriamente, ser reavaliado          
                    anualmente. Para mais informações, 
                         acesse o Edital PAPFE 2021/22  
                         ou o Portal de serviços USP.

https://portalservicos.usp.br/


 

     O objetivo do desenvolvimento da pesquisa na EEUSP
define-se pela geração de novos conhecimentos, testes
de teorias e orientação para aplicação do conhecimento
produzido na prática. As Linhas de Pesquisa são
articuladas às áreas assistencial e organizacional.
Dentre as atividades de pesquisa, estão aquelas que
oferecem vínculo com bolsa remunerada que auxilia
financeiramente o aluno, como as seguintes para os
alunos de graduação: Programa Unificado de Bolsas,
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica, Bolsas de Iniciação Científica financiadas
pela FAPESP
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PROGRAMA UNIFICADO DE BOLSAS - PUB
     O PUB visa unir as atividades de investigação
científica ou projetos associados às atividades-fim da
USP, de forma a contribuir para a formação acadêmica
e profissional dos alunos de graduação, com um apoio
financeiro. Os docentes, que atuarão como orientadores,
poderão apresentar projetos em uma das três vertentes:
ensino de graduação, pesquisa, cultura e extensão.
Os estudantes interessados devem apresentar
desempenho acadêmico e dedicação compatíveis com o
plano de trabalho proposto pelo docente. Para maiores
informações, consultar o Edital PUB. Para que o aluno
seja inscrito no Programa Unificado de Bolsas, o
interessado deve ter feito sua inscrição prévia no PAPFE,
realizando todos os procedimentos necessários, inclusive
anexando os documentos que sejam solicitados e, desse
modo, obter, do PAPFE, a pontuação socioeconômica. 
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PROGRAMA UNIFICADO DE BOLSAS - PUB
     Para obter sua pontuação socioeconômica, os
estudantes deverão acessar o sistema
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb e se inscrever no
ícone Programa de Bolsas – PAPFE. Uma vez tendo
status inscrito ou qualificado no PAPFE, o estudante
poderá se inscrever nos projetos disponíveis no PUB-USP
através do sistema JupiterWeb. As bolsas têm vigência
de 12 meses, com o valor de R$500,00. Conforme
legislação em vigor, o pagamento é realizado
exclusivamente em conta corrente do Banco do Brasil
com titularidade do beneficiado. Os recursos financeiros
são provenientes do orçamento da Universidade de São
Paulo. A carga horária de atividades do bolsista no
projeto é de 10 (dez) horas semanais, perfazendo um
total de 40 (quarenta) horas mensais. Para maiores
informações a respeito dos requisitos de inscrição,
processo de seleção do estudante, concessão de bolsa,
pagamento, frequência 
              e outros, acesse o Edital PAPFE 2021/22.
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PIBIC e PIBITI
     Programa de Iniciação Científica e de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da USP (IC/ICT)
visa garantir que os estudantes de graduação aprendam
por meio de métodos científicos e de técnicas de sua
área de atuação através do desenvolvimento de um
projeto de pesquisa, sob orientação de um docente,
pós-doutorando ou pesquisador colaborador da USP com
título de doutor. Se trata de um programa do CNPq que
concede anualmente bolsas de Iniciação Científica no
valor de R$400,00 e vigência de 12 meses. 
     O docente qualificado escolhe e indica um estudante
que atenda aos requisitos com perfil e desempenho
acadêmico compatível com as atividades previstas para a
bolsa. O projeto submetido, deve conter até 10 páginas a
ser enviado deve conter: Introdução, Objetivo,
Metodologia, Cronograma e Referências (o projeto pode
ser individual do bolsista ou, caso pertença a um projeto
maior, o orientador deverá definir exatamente a atividade
a ser desenvolvida pelo estudante bolsista). 
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PIBIC e PIBITI
    Assim que a pesquisa for submetida, caso seja
aprovada pelo Comitê de Ética, o processo de seleção
será realizado pela Comissão de Pesquisa, que deverá
avaliar e classificar as propostas da Unidade de acordo
com a priorização dos pedidos, passar por todos os
processos de avaliação e caso seja enfim aprovado o
estudante poderá realizar a pesquisa, sendo que, ao final
da vigência da bolsa, deverá apresentar o projeto e
resultado no Simpósio Internacional de Iniciação
Científica e Tecnológica da USP (SIICUSP) que tem
como objetivo divulgar resultados de projetos de
pesquisas científicas e tecnológicas realizadas por alunos
de graduação da USP e de outras instituições nacionais e
internacionais.
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    A Universidade de São Paulo conta com 70
bibliotecas físicas nas unidades de ensino, museus e
institutos de pesquisa dos diversos campi. No portal é
possível acessar os sites, endereços, horários de
atendimento de cada uma. Qualquer indivíduo com
vínculo USP pode ter acesso ao empréstimo de livros. 
     Através do site Dedalus USP é possível verificar a
disponibilidade os livros de interesse e renovar o seu
empréstimo caso haja necessidade de ficar com o livro
por mais tempo, no aplicativo Bibliotecas USP também
é possível verificar as disponibilidades e reservas de livros
em qualquer biblioteca da USP em diversos campus, os
empréstimos realizados pelas bibliotecas tem duração
média de 14 dias, e, são realizados através da
apresentação de sua carteira de identificação USP ou E-
card e com sua senha única criada durante o cadastro na
biblioteca.
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    A Universidade de São Paulo oferece várias opções
culturais para os seus estudantes e para a comunidade.  
 São mantidos vários museus e a maioria deles tem
entrada gratuita. 
     A cidade universitária no campus do Butantã abriga o
Museu de Arte Contemporânea (MAC) e o Museu de
Arqueologia e Etnologia (MAE). Dentro do campus
também há o CINUSP “Paulo Emílio” com filmes
gratuitos de segunda a sexta, geralmente seguidos de
debates e seminários com professores e decanos. 
    Pela cidade de São Paulo existem outras opções
culturais fornecidas pela USP como o Museu Paulista
(MP), o Museu de Zoologia (MZ), Estação Ciência e o
Centro Universitário Maria Antônia, onde está
localizado o Teatro USP.
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MOODLE 
     O moodle é uma plataforma estudantil online, onde o
estudante pode acessar as diversas disciplinas e observar
o conteúdo postado pelos professores, tais como slides,
textos e resumos para o melhor entendimento da
disciplina. Essa plataforma também conta com a entrega
de atividades e trabalhos, com o acompanhamento do
que será ministrado por determinada disciplina dentre
outras funções. Para acessar o Moodle o estudante deve
realizar o login com seu número usp e sua senha única.
     O moodle da USP é o e-Disciplinas.
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Entre no site
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/primeiro
Acesso
Clique em primeiro acesso 
Preencha os espaços com seu número usp,
email (alternativo ou usp) e com a repetição
dos caracteres 
Após isso clique em solicitar senha 
A senha será encaminhada ao seu e-mail,
após o recebimento e só voltar ao site, 

JÚPITER WEB
     Plataforma online onde o estudante pode realizar
diversos serviços como realizar sua matrícula, solicitar seu
bilhete BUSP, acompanhar seu boletim acadêmico,
realizar solicitação e emissão de documentos, solicitar
sua carteira de identificação USP, e solicitar e
acompanhar seus benefícios do PAPFE. Para acessar o
Júpiter o estudante deve realizar o login com seu número
usp e sua senha única.

Como criar seu acesso ao Júpiter:

                       clicar em entrar, e realizar o login 
                          com seu número usp e 
                             a senha gerada.
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Quando tiver seu número usp em mãos, acessar o
Portal ID USP em id.usp.br e clicar em PRIMEIRO
ACESSO. 
Após o preenchimento dos espaços com seus dados
corretos, clique em SOLICITAR SENHA ÚNICA. A senha
única será enviada para seu email alternativo. 
Ao obter a senha única, voltar ao site e clicar em
ENTRAR. 
Realize o login utilizando seu número usp e sua senha
única. No menu esquerdo clicar em Solicitar e-mail 

Passo 1: Em "Finalidade de uso" escolha a opção:
'E-mail institucional para uso individual' (acesso
com Senha Única) e clique em próximo passo.
Passo 2: Em "Escolha de e-mail USP Login/Caixa
Postal", preencher com o nome da conta que você
deseja criar; Em "Domínio", o padrão deve ser 
 @usp.br; Em "Vínculo", selecione a opção 

EMAIL USP
Como criar seu e-mail USP 

                 baseado no seu vínculo com a 
                       universidade. Ao fim, clicar 
                           em Próximo passo. 
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Passo 3: Em "Confirmação de informações:
Termos de uso da conta de e-mail USP para uso
individual", aceite o termo de uso e clique em
"Próximo passo". 
Passo 4: Confirme as informações da conta de e-
mail: Número USP; Novo email USP (verifique como
será criada a sua conta de e-mail; caso não
gostar, clique em "Voltar"); Confirme a Senha
Única (digite a sua senha única). Por fim, clique
em "Confirmar e criar a conta"; 
Passo 5: Aguarde 30 minutos para a criação da
sua caixa postal e liberação dos Apps do Gsuite
USP.

O acesso a caixa postal é através do site
http://email.usp.br

EMAIL USP
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GUIA USP
Aplicativo desenvolvido em formato de mapa da
cidade universitária com a localização de
bibliotecas, institutos, museus, laboratórios, portarias
e restaurantes universitários, além de rota definida
dos circulares USP (linhas 8012, 8022 e 8032).

E-card USP
Aplicativo que possibilita o acesso à carteirinha USP
no celular e demais eletrônicos. Apresenta QR-code
que pode ser utilizado para acesso em restaurantes
e institutos. 

Campus USP
Aplicativo de contato com a guarda universitária.

Jornal da USP
Aplicativo com as principais notícias da Universidade
de São Paulo.

Cardápio USP
Aplicativo dos restaurantes da USP contendo
informações como os cardápios dos restaurantes e
saldo do RUcard (meio interno de pagamento de 

APLICATIVOS

                            refeições nos restaurantes 
                               universitários via boleto 
                                 ou pagamento no 
                                      central da CARE).
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     O Pró-Reitor de Graduação da Universidade de São Paulo
(USP), tendo em vista o disposto no artigo 61 do Estatuto da
Universidade e ad referendum do Conselho de Graduação
(CoG), em 15.03.2021, informa que: "A matrícula será realizada

em duas etapas virtuais obrigatórias no site da USP, no

endereço eletrônico http://www.usp.br, consistindo a segunda

etapa em uma etapa virtual de confirmação da matrícula pelo

candidato. As duas etapas virtuais de matrícula serão

consolidadas apenas após a validação dos documentos pela

Central Unificada de Matrículas da Pró-Reitoria de Graduação

da USP. (NR)" 

     "O candidato convocado que, dentro dos prazos e formas

previstas no Manual do Candidato deste Concurso Vestibular,

não efetuar a primeira etapa virtual da matrícula, manifestando

uma das condições ([S], [D] ou [M]), será definitivamente

eliminado do Concurso Vestibular".

     Ao efetuar a matrícula o aluno automaticamente recebem da
Pró-Reitoria um e-mail com as orientações para criarem seu e-
card (cartão digital) e a partir disso podem fazer a recarga de
seu RUCard (Cartão de Alimentação nos Restaurantes
Universitários) e ter acesso ao restaurante. 
    Para ter acesso às dependências da EEUSP, basta
                  apresentar o e-card ou cartão físico na 
                         portaria.  
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     O cancelamento voluntário de matrícula ocorrerá por
transferência para outra instituição de ensino superior ou por
expressa manifestação de vontade do estudante. De acordo
com o artigo nº 75 do Regimento Geral da USP, o cancelamento
de matrícula por ato administrativo ocorrerá: 
      I) Por motivos disciplinares; 
      II) Se for ultrapassado o prazo de três anos de trancamento
total de matrícula; 
     III) Se o aluno não se matricular por dois semestres
consecutivos; 
     IV) Se o aluno não obtiver nenhum crédito em dois semestres
consecutivos, excetuados os períodos de trancamento total; 
     V) Se o aluno for reprovado por frequência em todas as
disciplinas em que se matriculou em qualquer um dos dois
semestres do ano de ingresso; 
     VI) Se verificada a matrícula simultânea em cursos de
graduação da USP e de outra instituição pública de ensino
superior. 
     Os estudantes que tiverem sua matrícula cancelada com
fundamento nos itens II, III, IV e V poderão requerer, uma única
vez em no máximo até cinco anos após o cancelamento, seu
retorno à USP, desde que devidamente justificadas as 
                   causas que provocaram o cancelamento. 
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     Pelo computador: 
1) Acesse o site https://uspdigital.usp.br/rucard e realize o
Login com as credenciais cadastradas no “Sistemas USP”. 
2) No menu à esquerda, clique no link “Boleto”.
3) Em seguida, clique no botão “ + Comprar”,
4) Insira o valor desejado para a recarga e clique em
“Comprar”.
5) Em seguida, selecione sua compra e clique em “Boleto PDF”.
Faça o download e realize o pagamento na rede bancária.
Nota: O crédito será efetivado em 2 dias úteis após o
pagamento. O valor da refeição nos RU é de R$2,00.

     Pelo Aplicativo: 
1) Baixe o aplicativo “Cardápio USP” na App Store (iOS) ou
através da PlayStore (Android). 
2) Uma tela com o cardápio de um dos restaurantes da USP
será exibida. Clique no sinal de $ no menu superior direito. 
3) Será solicitado seu usuário e senha cadastrados nos
Sistemas USP
4) Informe o valor a ser carregado e clique em “Gerar Boleto”. 
5) Copie o código que foi gerado e pague no internet banking.
Uma cópia do boleto será enviada para seu e-mail USP.
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Informações gerais: http://www.ee.usp.br/site/ 
Ensino:

Secretaria de Graduação
Infos: Bacharelado, licenciatura, atividades de
ensino de campo, TCC.
Tel: +55 11 3061-7532; E-mail: gradee@usp.br

Secretaria de Pós-Graduação
Infos: Programas de pós-graduação em
enfermagem em diversos departamentos,
mestrado, dupla titulação, processo seletivo.
Tel: +55 11 3061-7533; E-mail: spgee@usp.br

Pesquisa:
Secretaria do Serviço de Apoio à Pesquisa

Infos: Iniciação científica, mestrado,
doutorado e pós-doutorado.
Tel: +55 11 3061-7548; E-mail: edipesq@usp.br

Extensão:
Comissão de Cooperação Internacional - CCInt-
EE.

Contato: Gildete Maria de Souza
Tel: +55 11 3061-7541; E-mail: ccintee@usp.br 

Secretaria de Cultura e Extensão Universitária.
Infos: programas de residência, NACE-AENSC,
ligas acadêmicas.
Tel: +55 11 3061-7531; E-mail: scex@usp.br

SALVA-BIXES EEUSP

MANUAL DE
CALOUROS
2022

MANUAL

CONTATOS

http://www.ee.usp.br/site/
http://www.ee.usp.br/site/
mailto:gradee@usp.br


 

 8012-10: Circular 1 / Metrô Butantã – Cidade
Universitária
8022-10: Circular 2 / Metrô Butantã – Cidade
Universitária
8032-10: Circular 3 / Metrô Butantã – Cidade
Universitária
Membros da comunidade USP (alunos, funcionários e
professores) têm direito ao Bilhete USP (BUSP), que
permite o uso gratuito das linhas circulares. Os demais
usuários podem utilizar o Bilhete Único e o pagamento
em dinheiro, como ocorre com as demais linhas da
SPTrans. 

Linhas municipais que circulam pela Cidade
Universitária:
177H-10: Metrô Santana – Butantã USP
701U-10: Metrô Santana – Butantã USP
702U-10: Term. Pq. D. Pedro II – Butantã USP
7181-10: Term. Princ. Isabel – Cidade Universitária
7411-10: Pça. da Sé – Cidade Universitária
7725-10: Term. Lapa – Rio Pequeno
 809U-10: Metrô Barra Funda – Cidade Universitária

Linhas Circulares (Conexão Cidade Universitária –
Metrô Butantã)

Ônibus Urbano
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Sistema de Transporte Especial para pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida.
Informações: USP LEGAL: 3091-2939 / Guarda
Universitária (atendimento): 3091-4222

A USP não possui qualquer responsabilidade em
relação aos serviços prestados pelas empresas. As
informações têm o objetivo de facilitar o acesso de
alunos, funcionários e professores que utilizam esse
tipo de transporte.
É livre a circulação de transporte coletivo privado no
campus, de segunda a sexta-feira, das 05h às 24h (os
veículos devem utilizar somente a Portaria 2, aos finais
de semana e feriados somente a Portaria Principal).
No entanto, só é permitido o estacionamento no
campus, nos casos listados abaixo, mediante prévia
autorização:

Excursões de público externo para participação
em atividades oferecidas pela Universidade;
Traslado da comunidade USP para atividades
científicas e/ou culturais externas ao campus.

Transporte Especial

Ônibus Fretados
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Sistema de Transporte Especial para pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida.
Informações: USP LEGAL: 3091-2939 / Guarda
Universitária (atendimento): 3091-4222

A USP não possui qualquer responsabilidade em
relação aos serviços prestados pelas empresas. As
informações têm o objetivo de facilitar o acesso de
alunos, funcionários e professores que utilizam esse
tipo de transporte.
É livre a circulação de transporte coletivo privado no
campus, de segunda a sexta-feira, das 05h às 24h (os
veículos devem utilizar somente a Portaria 2, aos finais
de semana e feriados somente a Portaria Principal).
No entanto, só é permitido o estacionamento no
campus, nos casos listados abaixo, mediante prévia
autorização:

Excursões de público externo para participação
em atividades oferecidas pela Universidade;
Traslado da comunidade USP para atividades
científicas e/ou culturais externas ao campus.

Transporte Especial

Ônibus Fretados
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Queridos caloures, ficamos muito felizes que
tenham chegado até aqui (não apenas ao fim do
manual, mas também na Toda Poderosa USP). Vocês
já são vencedores e esperamos que vocês brilhem
muito dentro dessa universidade. Qualquer dúvida a
EE e nós, veteranes, estamos dispostos à ajudá-los.
Aproveitem o primeiro ano!
Beijos,
- Equipe da Semana de Recepção de Calouros 2022.


