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Cara(o) ingressante no curso de bacharelado
em Enfermagem da USP

Parabéns pela sua aprovação no vestibular! É um prazer recebe-lo na nossa
Escola. Seja Bem vindo!
Neste manual você encontrará muitas informações úteis e importantes para
sua vida universitária, tanto na Escola de Enfermagem como na USP. Inicialmente apresentamos uma breve história da nossa Escola, seus departamentos
e comissões, além de informações acadêmicas, benefícios, itinerários do quadrilátero da saúde à Cidade Universitária e o código de ética da universidade.
Você conhecerá a estrutura curricular do curso Bacharelado em Enfermagem.
Este currículo é produto de um trabalho longo, intenso e articulado, construído
coletivamente por docentes, enfermeiros, técnicos especialistas de laboratório
e estudantes da EEUSP, com a colaboração de docentes das instituições de
ensino parceiras da USP e profissionais enfermeiros do Hospital Universitário
da USP.
Ao longo dos quatro anos do curso, você estará se formando e construindo a
sua identidade como enfermeiro. Serão anos de rico aprendizado e crescimento pessoal.
Aproveite bem esse percurso! Você agora faz parte da nossa história e contribui
para a contribuição da história da Enfermagem brasileira.
Cecília Helena S. Sigaud
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A GRADUAÇÃO NA EEUSP
Departamentos de Ensino, Comissões e Serviços de Referência.
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).
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. Cecília Helena de Siqueira Sigaud, docente do Departamento de
Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica (ENP).
Comissões Coordenadoras de Curso (CoCs)
Às CoCs competem o acompanhamento pedagógico dos estudantes de graduação.
A EE possui duas Comissões Coordenadoras de Curso: a Comissão Coordenadora de Curso de Bacharelado e a Comissão Coordenadora de Curso de
Licenciatura.
Estudantes com eventuais dificuldades acadêmicas devem acionar a CoC.
A Professora Dra. Célia Maria Sivalli Campos, docente do Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva é a coordenadora da CoC Bacharelado. A Professora Dra. Cláudia Prado, docente do Departamento de Orientação Profissional
é a coordenadora da CoC Licenciatura.
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Outros Colegiados
Além da Comissão de Graduação, colegiado de referência para o graduando, a
EEUSP possui outros colegiados com representação discente para estudantes
de graduação:
Congregação: órgão consultivo e deliberativo máximo da Unidade. É presidida
pela Diretora da EE, Professora Dra. Maria Amelia de Campos Oliveira.
Conselho Técnico Administrativo (CTA): órgão assessor da Diretoria, para
questões administrativas, incluindo a questão orçamentária da Unidade, também é presidido pela Diretora da EE.
Conselho de Departamento (CD): órgão deliberativo e consultivo no âmbito
de cada Departamento .
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.
As Comissões de Pesquisa e de Pós-Graduação não oferecem assento a estudantes de graduação.
Serviço de Graduação
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
de tais documentos é de cinco dias úteis.

SISTEMA JÚPITER
O Sistema Júpiter é de fundamental importância para a gestão e o acompanhamento da vida acadêmica do estudante. É através dele que o estudante
realiza sua matrícula, solicita seu cartão de identificação estudantil e verifica
seu rendimento escolar.
Para ter acesso ao Sistema Júpiter é necessário ativar seu e-mail USP recebido no dia da matrícula.
Veja a seguir orientações detalhadas sobre como acessar o Sistema Júpiter e
solicitar seu cartão USP.
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Solicitação de crachá de identificação estudantil – Carteirinha USP
Para obter seu cartão de identificação estudantil o calouro deverá, em primeiro
lugar, ativar seu e-mail USP recebido durante a matrícula.

Tela inicial do Webmail USP

Após ativação do e-mail o estudante deverá acessar o sistema de gestão acadêmica (sistema JúpiterWeb: sistemas.usp.br/jupiterweb ), procurar o link
“Primeiro Acesso”.

Tela inicial do sistema Júpiterweb
10

Inserir número USP e repetir os caracteres de confirmação.

Número USP

O número USP do aluno está identificado na etiqueta colada no verso do cartão
provisório, recebido no ato da matrícula.

Após esse procedimento a senha de acesso ao sistema JúpiterWeb será enviada para o e-mail USP previamente ativado. Em posse da senha o aluno
deverá acessar o sistema JúpiterWeb . O usuário é o número USP do aluno.
ATENÇÃO: É FUNDAMENTAL ATIVAR A CONTA DE E-MAIL DA USP
ANTES DE ACESSAR O SISTEMA JÚPITERWEB.
Entrar no sistema e peça seu crachá através do link “Cartão USP”.
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Escolher o item “Nova Solicitação” e na seqüência o motivo “Ingresso”.

ATENÇÃO: OS CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO DEVERÃO SER SOLICITADOS
APÓS A CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA.
Emissão de atestado de matrícula
Os atestados de matrícula podem ser obtidos no sistema JúpiterWeb. Na guia
“Emissão de documentos”.
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Emissão de Resumo Escolar
O Resumo escolar poderá consultado e emitido por meio da guia “Acompanhamentos”, item “resumo escolar”.
Esta guia oferece também a possibilidade de consulta dos dados do programa
do aluno, de sua evolução ao longo do curso, seu rendimento acadêmico e
histórico em disciplinas.
13

Atualização de dados pessoais para solicitação de Bilhete Único
Na segunda quinzena de março a SAS – Superintendência de Assistência Social – enviará os dados dos estudantes ingressantes para a SPTrans. Para que
isso aconteça o estudante deverá acessar o sistema JúpiterWeb e cadastrar
seu endereço e telefone, por meio da guia “Dados Pessoais”. Sem essas informações o bilhete único não poderá ser emitido.
14

Após cadastro de endereço e telefone, o estudante deverá esperar o envio de
seus dados à SPTrans. Após a confirmação de matrícula, o estudante deverá
consultar a página da SPTrans (http://estudante.sptrans.com.br/) e verificar a
liberação de seu cadastro. Em caso de dúvida ou de não liberação o estudante
deverá entrar em contato com a seção passe escolar da SAS (www.usp.br/sas,
e-mail: spe@usp.br, tel: 3091-3581 e 3091-3582).
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Calendário de graduação para 2017
O estudante poderá acessar por meio do sistema JúpiterWeb o calendário de
graduação para 2017. No calendário é possível saber o período para matrícula
no 2º semestre, datas para trancamento entre outras informações.

Informações acadêmicas
No sistema JúpiterWeb o aluno poderá encontrar informações sobre sistema de
reprovação na USP, valor de crédito aula, condições de matrícula etc.
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Inscrição para auxílio alimentação, moradia, transporte, livro etc.
O aluno que desejar solicitar alguma bolsa de auxílio à permanência estudantil
(moradia, alimentação, transporte etc.) deverá, obrigatoriamente, se inscrever no
Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil. A inscrição é feita
por meio da guia “Gestão de Bolsas” do sistema JúpiterWeb.

Matrícula para o 2º semestre de 2017
A matrícula para o 2º semestre de 2017 será realizada exclusivamente através
do sistema JúpiterWeb.
O aluno de graduação da USP tem três chances de realizar sua matrícula online no sistema Júpiter. Essas chances são chamadas de interações.
Na 1ª interação o aluno deve se matricular em todas as disciplinas que deseja
cursar e esperar o resultado da consolidação para verificar se obteve a vaga na
disciplina solicitada. Caso precise modificar algo em sua matrícula ele poderá
realizar as alterações na 2ª ou 3ª interação de matrícula.
Os períodos das interações são informados anualmente no calendário escolar.
Para realizar sua matrícula o aluno deverá acessar o sistema JúpiterWeb, na
data divulgada no calendário escolar, e selecionar a guia gestão de matrícula,
item fazer matrícula.
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Após a seleção do item aparecerá uma tela com orientações gerais.
IMPORTANTE: Ler todas as informações disponíveis e clicar em iniciar
matrícula.

Na sequência aparecerá uma tela com os tipos de disciplinas disponíveis pra
matrícula ( Ver “Os tipos de disciplina”, na página 19). O aluno deverá selecionar um deles.
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Na sequência aparecerá uma tela com lista de disciplinas disponíveis para o
aluno. Ele deverá selecionar as disciplinas desejadas e clicar em
.

O sistema informará as disciplinas inseridas e o aluno deverá obrigatoriamente
salvar a matrícula.
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Após a realização do procedimento de matrícula o aluno deverá acompanhar o
resultado das consolidações para verificar a obtenção de vaga.
O que é consolidação?
A consolidação é o resultado da matrícula. Após cada interação o sistema Júpiter analisa todos os pedidos de matrícula inseridos, podendo gerar as seguintes
indicações:
IR (inscrição reservada) – se esta inscrição aparecer na frente da disciplina
solicitada significa que a vaga está garantida.
IL (inscrição em lista de espera) – se esta inscrição aparecer na frente da disciplina solicitada significa que a vaga não foi obtida na presente interação, devendo o aluno esperar a finalização das interações para verificação da obtenção
da vaga.
IT (inscrição em turma lotada) – se esta inscrição aparecer na frente da disciplina solicitada significa que não há possibilidade de matrícula turma daquela
disciplina,.O aluno deverá escolher outra turma/disciplina.
Para consultar o resultado das consolidações o aluno deverá acessar a guia
“Gestão da Matrícula”, item “Resultado das Consolidações”.
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Como é feita a seleção para as disciplinas?
O Júpiter utiliza o critério do semestre ideal para selecionar os candidatos às
disciplinas. Assim, uma disciplina do 3º semestre na qual estão inscritos alunos
do 3º semestre do curso e do 5º semestre do curso dará preferência para os
alunos do 3º semestre, deixando os alunos fora do semestre ideal em lista de
espera.
Os tipos de disciplinas
Os cursos de graduação da USP oferecem vários tipos de disciplinas:
Obrigatória: a disciplina obrigatória é aquela deverá ser cursada obrigatoriamente para a conclusão do curso.
Optativa eletiva: a disciplina optativa eletiva é aquela que deverá ser escolhida
para curso dentre um conjunto de possibilidades.
Optativa livre: a disciplina optativa livre é aquela cujo curso é opcional e que
pretende a complementação da formação do estudante. Ela faz parte da estrutura do curso.
21

Optativa livre USP: a disciplina Livre USP funciona como uma disciplina optativa, mas não pertence a grade do curso do aluno.
Extracurricular: O aluno de curso de graduação, regularmente matriculado, interessado em aperfeiçoar sua formação cultural e profissional, poderá requerer,
nos períodos de matrícula, inscrição em disciplinas oferecidas por outras Unidades da USP, subordinando-se aos mesmos requisitos a que estão sujeitos os
alunos regulares da Unidade oferente.
Retificação de matrícula
Se mesmo após as três interações o aluno apresentar problemas em sua matrícula ele deverá realizar a retificação de matrícula. A retificação de matrícula
é um procedimento presencial que deve ser feito no Serviço de Graduação, ela
acontece entre a semana anterior ao início das aulas e a 1ª semana de aulas.
Neste momento o aluno poderá incluir ou excluir disciplinas.
SIGA
É muito importante que o estudante avalie as disciplinas cursadas. Ao final de
cada semestre o aluno deverá acessar a guia SIGA (Sistema Integrado de Indicadores de Graduação) e responder à enquete disponível.
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TRANSPORTE
Na USP, o setor responsável pelo envio dos dados dos estudantes para solicitação de passe escolar (bilhete único de São Paulo e cartões intermunicipais
BOM e BEM) é a Superintendência de Assistência Social – SAS.
•

Para solicitar Cartão BEM e BOM entrar nos sites www.bemosasco.com.br
e www.emtu.sp.gov.br/passe. Ler a parte referente ao passe escolar, emitir
os formulários, pagar as taxas e entregar na SAS – Cidade Universitária.

ATENÇÃO: TODOS OS CARTÕES (BILHETE ÚNICO, BEM E BOM) SÃO
ENVIADOS PARA SEÇÃO DE PASSE ESCOLAR DA SAS E LÁ DEVEM SER
RETIRADOS.
LEMBRETE: NÃO SE ESQUEÇA DE CADASTRAR SEU ENDEREÇO E TELEFONE NO SISTEMA JÚPITERWEB.
•

Passes de empresas diversas (Pássaro Marrom, Nilo etc): Os formulários
de requisição para assinatura da Escola poderão ser entregues na seção
de alunos da EE para posterior assinatura.

Para informações sobre aquisição do Bilhete Único de São Paulo ver item “Atualização de dados pessoais para solicitação de Bilhete único”, na página 12.
Estacionamento
A EE dispõe de 35 vagas de estacionamento reservadas aos estudantes. O
estudante interessado deverá solicitar seu cartão de estacionamento junto à
Assistência Administrativa.
É importante ressaltar que a posse do cartão não garante a disponibilidade da vaga.
IMPORTANTE: Para solicitação do cartão de estacionamento é necessária a
posse do cartão de identificação USP definitivo.
Deslocamento Quadrilátero da Saúde – Cidade Universitária
Ônibus
Há sete linhas de ônibus municipais (R$3,80), gerenciadas pela SPTrans, que
passam pela USP. Existe um serviço de consultas de itinerário on-line da Prefeitura de São Paulo. O telefone da central de atendimento para informações é 156.
Conheça as linhas municipais que circulam dentro da USP, bem como o itinerário resumido das mesmas.

23

Atenção: Aos finais de semana algumas linhas sofrem alterações em seus horários de atendimento. Consulte a SPTrans.
177H-10

Metrô Santana

Butantã - USP

Consórcio Sambaíba
SAU: 0800-116566.

R. Ezequiel Freire; R. Darzan; R. Dr. Zuquim; Av. Cruzeiro do Sul; R. Alfredo Pujol; Av. Casa Verde; R. Valdemar
Martins; R. Armando Coelho Silva; Av. Casa Verde; Pça.Cruz da Esperança; R. Zanzibar; Av. Brás Leme; Pte. da
Casa Verde; Av. Dr. Abraão Ribeiro; Viad. Pacaembu; Av. Auro Soares de Moura Andrade; R. Mário de Andrade;
Av. Gen. Olímpio da Silveira; Pça. Mal. Deodoro; Av. Angélica; Pça. Buenos Aires; Av. Paulista; Pça. Mal. Cordeiro
de Farias; R. Minas Gerais; Av. Dr. Arnaldo; R. Card. Arcoverde; R. Baltazar Carrasco; Pte. Bernardo Goldfarb; Av.
Dr. Vital Brasil; R. Camargo; Pça. Monte Castelo; Av. Afrânio Peixoto; Av. da Universidade; USP.

701U-10

Metrô Santana

Butantã - USP

Consórcio Sambaíba.
SAU: 0800-116566

R. Ezequiel Freire; Av. Cruzeiro do Sul; R. Voluntários da Pátria; Av. Santos Dumont; Pça. Campo de Bagatelle; Pte. das Bandeiras; Av. Santos Dumont; Av. Tiradentes; R. Brig. Tobias; Av. Câsper Líbero; Av. Ipiranga;
R. da Consolação; Av. Paulista; Av. Dr. Arnaldo; R. Card. Arcoverde; Pte. Bernardo Goldfarb; Av. Dr. Vital
Brasil; R. Camargo; Pça. Monte Castelo; Pça. Vicente Rodrigues; Av. Afrânio Peixoto; Pça. Prof. Reinaldo
Porchat; Av. da Universidade.

702U-10

Butantã - USP

Term. Pq. D. Pedro II

Viação Gato Preto Ltda.
SAU: 0800-173737

R. Dr. Bittencourt Rodrigues (Pça. Fernando Costa); R. Vinte e Cinco de Março; Av. do Exterior; Viad.
Vinte e Cinco de Março; Viad. Mercúrio; Av. Mercúrio; Av. Sen. Queiros; Av. Ipiranga; R. da Consolação;
Av. Rebouças; Av. Eusébio Matoso; Pte. Eusébio Matoso; Av. Dr. Vital Brasil; R. Camargo; Av. Afrânio
Peixoto; Av. da Universidade; USP.

7181-10

Cid. Universitária

Term. Princesa
Isabel

Viação Gato Preto Ltda.
SAU: 0800-173737

Term. Princesa Isabel; Av. Rio Branco; Pça. Júlio Mesquita; R. Aurora; Av. Dr. Vieira de Carvalho; Pça.
da República; Av. S. Luís; R. Augusta; Av. Europa; Av. Cidade Jardim; Av. Lineu de Paula Machado;
Av. Valdemar Ferreira, Av. Afrânio Peixoto, Av. da Universidade

7411-10

Cid. Universitária

Praça da Sé

Viação Gato Preto Ltda
SAU: 0800-173737

Lgo. Pateo do Colégio, R. Boa Vista, Lgo. S. Bento, R. Líbero Badaró, Viaduto do Chá, Av. Ipiranga,
R. da Consolação, Av. Rebouças, Av. Eusébio Matoso, Av. Dr. Vital Brasil, R. Camargo, Pça. Monte
Castelo, Av. Afrânio Peixoto, Av. da Universidade, USP.

7725-10

Rio Pequeno

Terminal Lapa

Transppass Transporte de
Passageiros Ltda.
SAU: 0800-110158

R. Rui Amaral Lemos; R. Boris Alexandre; R. Domingos de Abreu; R. Manoel Martin; Av. Pablo Casals;
Pte. Ribeirão do Jaguaré; Av. do Rio Pequeno; Av. Corifeu de Azevedo Marques; Av. Escola Politécnica; Av. Jaguaré; R. Prof. Mello Moraes; Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues; Av. Prof. Almeida Prado;
Av. Prof. Ernesto de Moraes Leme; Av. Prof. Lineu Prestes

8012

Cid. Universitária

Metrô Butantã

Viação Gato Preto Ltda.
SAU: 0800-173737

Itinerário para a USP - Vide trajeto completo na seção “BUSP”.

8022

Cid. Universitária

Metrô Butantã

Itinerário para a USP - Vide trajeto completo na seção “BUSP”.
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Viação Gato Preto Ltda.
SAU: 0800-173737

Os pontos de ônibus mais próximos da EE se localizam na Avenida Rebouças
e na Rua Cardeal do Arcoverde.
Metrô

O Metrô de São Paulo possui cinco linhas em operação (contando com a Linha
4 - Amarela, operada pelo consórcio Via Quatro), somando uma malha metroviária que chega a 74,2 quilômetros de extensão e 64 estações.
As Linhas 1-Azul (Jabaquara - Tucuruvi), 2-Verde (Vila Prudente - Vila Madalena),
3-Vermelha (Corinthians-Itaquera - Palmeiras-Barra Funda) e 5-Lilás (Capão Redondo - Largo Treze) funcionam todos os dias a partir das 4h40min (consulte os horários
de fechamento de cada estação). As estações da Linha 4-Amarela funcionam de
domingo a sexta das 4h40 à meia-noite e aos sábados das 4h40 à 1h de domingo.
O sistema está integrado à CPTM nas estações Luz, Pinheiros, Tamanduateí,
Brás, Palmeiras-Barra Funda, Tatuapé, Corinthians-Itaquera e Santo Amaro e
aos outros modais de transporte na cidade de São Paulo.
O transporte até a Cidade Universitária, utilizando o metrô, pode ser feito de
duas maneiras:
Acesso pela Linha 2 – Verde: Desembarque no metrô Vila Madalena. Após sair
do metrô pegar o ônibus 7725 – Rio pequeno, que circula dentro da Cidade
Universitária.
Acesso pela Linha 4 - Amarela: Desembarcar na estação Butantã e ir a pé, ou
pegar as linhas 8012 ou 8022, gratuitos para quem utiliza o BUSP.
A seguir, as estações do Metrô onde há transporte por ônibus municipal ou trem
para a USP:
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Linha 1 - Azul
Estação Sé: linha municipal 7411 - Cidade Universitária.
Estação Luz: linha municipal 701U - Butantã-USP.
Estação Tiradentes: linha municipal 701U - Butantã-USP.
Estação Santana: : linha municipal Cidade Universitária 177H - Butantã-USP,
e 701U - Butantã-USP.
Linha 2 - Verde
Estação Consolação: : linha municipal 7181 - Cidade Universitária, na Rua
Augusta ou as : linhas municipais 7411 - USP e 702U - Butantã-USP na Rua
da Consolação.
Estação Clínicas: linhas municipais 177H - Butantã-USP e 701U - Butantã-USP.
Estação Vila Madalena: linha municipal 7725 - Rio Pequeno ou Ponte Orca
para a Estação Cidade Universitária da CPTM.
Linha 3 - Vermelha
Estação República: linhas municipais 701U - Butantã-USP, 702U - Butantã-USP.
Estação Marechal Deodoro: linha municipal 177H - Butantã-USP.
Linha 5 - Lilás
Estação Santo Amaro: trem da CPTM na Estação Santo Amaro direto até a
Estação Cidade Universitária.
Pode-se acessar o mapa do metrô e obter informações mais detalhadas diretamente no site: www.metro.sp.gov.br.
Trem

A CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, possui 98 estações em
seis linhas (Linhas 7, 8, 9, 10, 11 e 12, em numeração sequencial a utilizada pelo
Metrô – Companhia do Metropolitano de São Paulo) e mais de 270km de extensão.
Para quem necessita chegar na USP, existe a Estação Cidade Universitária
(Linha 9, Esmeralda), próxima à Ponte Cidade Universitária e à USP, após
atravessar a ponte.
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Os trens da CPTM foram modernizados em várias linhas e são especialmente
úteis em várias situações:
• Linha 9 - Esmeralda (Grajaú - Osasco): para quem vem de Osasco, CEASA, Jaguaré, Vila Leopoldina, Grajaú, Interlagos, Santo Amaro, Brooklin e Vila
Olímpia, o caminho é fácil e direto e basta descer na Estação Cidade Universitária (Linha Esmeralda).
• Linha 7 - Rubi (Luz - Jundiaí): para quem vem dos municípios de Jundiaí, Campo Limpo Paulista, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras e dos bairros de
Perus, Jaraguá, Pirituba, Piqueri, Lapa e Barra Funda na zona oeste de São Paulo,
é recomendado descer na Estação Luz (Linha Rubi), fazer a baldeação (gratuita)
para a Linha Amarela do Metrô e tomar o metrô até a Estação Butantã (Linha Amarela) e, então, tomar a linha 8012 ou 8022 - Cid. Universitária (R$ 3,80, ou gratuito
com o BUSP) que entra na USP. Há, também, caminho econômico usando trem
com baldeação (gratuita) para a Linha 8 - Diamante na Estação Palmeiras - Barra
Funda (Linha Rubi), seguindo até a Estação Presidente Altino (Linha Diamante) e,
de lá, tomando a Linha 9 - Esmeralda até a Estação Cidade Universitária.
• Linha 8 - Diamante (Júlio Prestes - Itapevi): para quem vem dos municípios
de Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba e Osasco, além dos bairros da Barra
Funda e Lapa na zona oeste de São Paulo, é recomendado descer na Estação
Presidente Altino (Linha Rubi), fazer a baldeação (gratuita) para a Linha Esmeralda e tomar o trem até a Estação Cidade Universitária (Linha Esmeralda).
• Linha 10 - Turquesa (Luz - Rio Grande da Serra): para quem vem dos municípios de Ribeirão Pires, Mauá, Santo André e São Caetano ou dos bairros do
Ipiranga, Moóca e Brás na zona sudeste de São Paulo, é recomendado descer na
Estação Luz (Linha Turquesa), fazer a baldeação (gratuita) para a Linha Amarela
do Metrô e tomar o metrô até a Estação Butantã (Linha Amarela) e, então, tomar
a linha 8012 ou 8022 - Cid. Universitária (R$ 3,80, ou gratuito com o BUSP) que
entra na USP. Sempre há caminho econômico com trem, porém mais demorado.
• Linha 11 - Coral (Luz - Mogi das Cruzes): para quem vem dos municípios de Mogi
das Cruzes, Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcellos ou do bairro de Guaianazes (os
demais bairros já são servidos pelo Metrô em trajeto paralelo com a Linha Vermelha),
é recomendado descer na Estação Luz (Linha Coral), fazer baldeação (gratuita) para
a Linha Amarela do Metrô e tomar o metrô até a Estação Butantã (Linha Amarela)
e, então, tomar a linha 8012 ou 8022 - Cid. Universitária (R$ 3,80, ou gratuito com o
BUSP) que entra na USP. Há caminho econômico com trem, porém mais demorado.
• Linha 12 - Safira (Brás - Calmon Viana): para quem vem de Itaquaquecetuba ou
dos bairros de Itaim Paulista, São Miguel ou USP Leste (os demais bairros já são
servidos pelo Metrô em trajeto paralelo com a Linha Vermelha) é recomendado des27

cer na Estação Brás ou Estação Tatuapé (Linha Safira), fazer a baldeação (gratuita)
para a Linha Vermelha do Metrô e tomar o metrô até a Estação República (Linha
Vermelha) e, então, fazer baldeação (gratuita) para a Linha Amarela do Metrô e
tomar o metrô até a Estação Butantã (Linha Amarela) e, então, tomar a linha 8012
ou 8022 - Cid. Universitária (R$ 3,80 ou gratuito com o BUSP) que entra na USP.
Itinerários gerais para a USP
Linhas de ônibus municipais – ver item “Deslocamento quadrilátero da saúde –
Cidade Universitária”, na página 21.
Linhas intermunicipais
Há uma linha intermunicipal, operada pela empresa Anhanguera, que vai do
centro de São Bernardo do Campo até a USP passando por Diadema (Av.
Fábio Eduardo Ramos Esquivel), Av. Cupecê, Av. Eng. Luís Carlos Berrini e
Marginal Pinheiros. A tarifa desta linha é de R$ 9,00.
Há também diversos ônibus fretados que partem do ABCD, Campinas, Jundiaí,
Santos etc. para a USP. Maiores informações sobre esses fretamentos podem
ser obtidas na seção de passe escolar, ao lado da SAS.
Deslocamento dentro da Cidade Universitária
A USP possui uma extensão territorial considerável, assim, ela oferece um sistema de ônibus circular para descolamento dentro de suas dependências. São
duas linhas de ônibus, com os trajetos descritos a seguir. O circular é GRATUITO.
Circular 1
O circular 1 sai da Portaria 1 ou principal passando pela Av. da Universidade,
CRUSP, Av. Prof. Luciano Gualberto, Bancos, Av. Prof. Almeida Prado, Hospital Universitário, Av. Prof. Lineu Prestes, Portaria 3 com acesso à Av. Corifeu
de Azevedo Marques, Av. Prof. Lineu Prestes, Rua do Matão, Praça do Oceanográfico, Rua do Matão, Av. Prof. Almeida Prado, Av. Prof. Mello Moraes,
Portaria 1. Abaixo, os pontos de interesse que esta linha serve:
Portaria 1 - Acesso à portaria principal da USP
Educação - Faculdade de Educação/Creche Central/Escola de Aplicação
Reitoria - Reitoria/Crusp/MAC
Praça dos Reitores - História e Geografia/Letras/Ciências Sociais/Casa de
Cultura Japonesa/Instituto Butantan/Reitoria/Crusp/MAC
5. Antiga Reitoria - Antiga Reitoria/Banespa/Banco do Brasil/ECA
6. FEA - Economia, Administração e Contabilidade/Arquitetura e Urbanismo/
Matemática e Estatística/Oceanográfico
1.
2.
3.
4.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Biênio - Poli-Biênio/Eletrotécnica e Energia/CCE/IPT
Prefeitura - Prefeitura/Clube dos Funcionários/Parque Esporte para Todos
MAE - Museu de Arqueologia e Etnologia/Prefeitura
HU - Hospital Universitário
Biomédicas III - Biomédicas III/Hospital Universitário/Copesp
Odontologia - Odontologia
Portaria 3 - Portaria 3/Veterinária e Zootecnia/Paramédicas
Acesso pedestres Vila Indiana - Acesso de pedestres da Vila Indiana/Biomédicas I, II e IV
Biociências Biociências
Filosofia - Filosofia/Geociências/Clube dos Professores
FAU - Arquitetura e Urbanismo/Matemática e Estatística/Oceanográfico
IAG - Astronômico e Geofísico/Física/Ipen
Clube dos Funcionários - Clube dos Funcionários/Prefeitura/Parque Esporte para Todos
Civil - Poli-Civil/Elétrica/Biênio
Metalurgia - Poli-Metalurgia/Terminal de ônibus urbanos
Mecânica - Poli-Mecânica
Praça do Relógio - Praça do Relógio/Psicologia
Crusp - Crusp/Anfiteatro de Convenções
Acesso pedestres Fepasa - Acesso à ponte da Cidade Universitária e a
estação Cidade Universitária da CPTM
Educação Física - Educação Física e Esportes
Portaria 1 - Acesso à portaria principal da USP

Circular 2
O circular 2 sai da Portaria 1 ou principal passando pela Av. Prof. Mello Moraes, CRUSP, Portaria 2 com acesso à Av. Escola Politécnica, Terminal USP de
ônibus urbanos, Av. Prof. Almeida Prado, Av. Prof. Luciano Gualberto, Bancos,
Av. Prof. Lineu Prestes, Hospital Universitário, Av. Prof. Almeida Prado, Rua do
Matão, Praça do Oceanográfico, Rua do Matão, Av. Prof. Lineu Prestes, Av. da
Universidade, Portaria 1. Abaixo, os pontos de interesse que esta linha serve:
1. Portaria 1 - Portaria 1/Posto de Informações/Paço das Artes
2. Educação - Física Educação Física e Esportes
3. Acesso de pedestres Fepasa - Acesso à ponte da Cidade Universitária e a
estação Cidade Universitária da CPTM
4. Raia Olímpica - Raia Olímpica/Crusp/Praça do Relógio
5. Psicologia - Psicologia/Poli-Hidráulica
6. Portaria 2 - Portaria 2/Poli-Mecânica
7. Terminal USP - Acesso ao Terminal de ônibus urbanos/Portaria 2/
Poli-Metalurgia
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8. IPT - IPT/Poli-Biênio/Civil
9. Eletrotécnica - Eletrotécnica e Energia/CCE/Poli-Biênio/Astronômico e
Geofísico
10. FAU - Arquitetura e Urbanismo/Matemática e Estatística Economia, Administração e Contabilidade
11. Geociências - Geociências/Antiga Reitoria/Banespa/Banco do Brasil
12. Letras - Letras/Ciências Sociais/Praça do Relógio
13. História e Geografia - História e Geografia/Letras/Ciências Sociais/Casa de
Cultura Japonesa/Instituto Butantan
14. Farmácia e Química - Farmácia e Química/Biblioteca Química/Farmácia/
Biblioteca Química e Farmácia/Semi-Industrial/Cepam
15. Rua do Lago - Biociências
16. Biomédicas - Bio I, Bio II e Bio IV
17. Ipen - Ipen/Copesp/Odontologia
18. Copesp - Copesp/HU/Biomédicas III/Biomédicas I, II e IV
19. Acesso pedestres Rio Pequeno - Acesso de pedestres Rio Pequeno/MAE
20. Prefeitura - Prefeitura/Clube dos Funcionários/Parque Esporte para Todos
21. Física - Física/Astronômico e Geofísico/Ipen
22. Oceanográfico - Oceanográfico/Clube do Professores/Arquitetura e Urbanismo/Matemática e Estatística
23. Biociências - Biociências
24. Cepam - Cepam/Farmácia/Química
25. Butantan - Instituto Butantan/História e Geografia/Letras/Ciências Sociais
26. Cultura Japonesa - Casa de Cultura Japonesa/Reitoria/Crusp/Cepeusp
27. Paço das Artes - Paço das Artes/Faculdade de Educação/Creche Central/
Escola de Aplicação
28. Portaria 1 - Portaria 1/Posto de Informações/Paço das Artes

BUSP
Além do circular, o estudante da USP recebe o Bilhete da USP, cartão de permite ao
estudante utilizar gratuitamente ônibus municipais que realizam o trajeto Metro Butantã – USP e USP – Metrô Butantã, permitindo também
o deslocando dentro da Cidade Universitária. Os ônibus participantes
do sistema estão identificados com o símbolo ao lado.
A seguir, mapa dos trajetos dos ônibus que atendem ao sistema
BUSP, ambas partindo do Metrô Butantã.
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ALIMENTAÇÃO
O estudante de graduação em Enfermagem poderá almoçar no restaurante
universitário localizado no andar térreo. Cada refeição têm o custo R$ 2,00 (um
real e noventa centavos). O acesso ao serviço do restaurante é feito através do
cartão alimentação provisório ( branco) que o aluno recebe no ato da matrícula.
O estudante deverá carregar seu cartão com créditos no Serviço de Tesouraria
da EE. Após a chegada da carteira de identificação definitiva do estudante o
cartão provosório deverá ser devolvido ao Serviço de Graduação e a recarga
de créditos passará a ser feita neste bilhete.
A Cidade Universitária também dispõe de restaurante universitário que poderá
ser utilizado pelos estudantes da EE.

MATRIZ CURRICULAR PARA O
1º SEMESTRE LETIVO DE 2017
A matriz curricular do curso de enfermagem é constituída de módulos/disciplinas ministrados na Escola de Enfermagem e em outras Unidades.
No 1º semestre o estudante ingressante cursará duas disciplinas oferecidas no
espaço da EEUSP, sendo que as cinco demais serão oferecidas em Unidades
da Cidade Universitária ou em Unidades do quadrilátero da Saúde.
O estudante deve estar atento ao seu cronograma de aulas, pois muitas vezes
terá aulas em Unidades do Quadrilátero da Saúde (Escola de Enfermagem,
Faculdade de Saúde Pública e Faculdade de Medicina) no período da manhã e
aulas na Cidade Universitária no período vespertino. Assim, será necessário o
deslocamento entre as Unidades.
O percurso, realizado de transporte público, entre as Unidades do Quadrilátero
da Saúde e a Cidade Universitária dura em média 30 minutos. O estudante
poderá optar por realizá-lo de ônibus ou metrô.
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Horário das aulas do Curso de Graduaçao em Enfermagem
1º Semestre de 2017
Início das aulas: 06 de março - Encerramento das aulas: 08 de julho
DIA DA SEMANA/
HORÁRIO

PERÍODO

2ª feira
Das 8h às 12h

29/05 a 19/06

2ª feira
Das 8h às 17h

26/06 a 03/07

3ª feira
Das 14h às 17h

14/03 a 13/06

3ª feira
Das 8h às 17h

20/06 a 04/07

0701201 – Enfermagem como Prática
Social
04 créditos aula = 60 horas
Prof. Valéria Marli Leonello
Profa. Marina Peduzzi

4ª feira
Das 8h às 12h

15/03 a 28/06

EEUSP

0701202 – Necessidades de Saúde dos
Grupos Sociais e Enfermagem
07 créditos aula = 105 horas
Profa. Célia Maria Sivalli Campos
Profa. Maria Rita Bertolozzi

5ª feira
Das 8h às 17h

16/03 a 06/07

EEUSP

FSL0107 – Introdução à Sociologia
04 créditos aula = 60 horas
Prof. Leopoldo Waizbort

6ª feira
Das 14h às 18h

17/03 a 07/07

Local a definir

HEP0136 – Epidemiologia
03 créditos aula = 45 horas
Prof. Francisco Chiaravalloti Neto
Prof. Mauro Toledo Marrelli
Profa. Ana Paula Sayuri Sato

4ª feira
Das 14h às 17h

15/03 a 28/06

Faculdade de
Saúde Pública

HEP0170 – Estatísticas de Saúde
04 créditos aula = 60 horas
Prof. Alexandre Dias Porto Chiavegatto
Filho
Prof. Gizelton Pereira Alencar
Profa. Gleice Margarete de Souza
Conceição
Profa. Zilda Pereira da Silva

6ª feira
Das 8h às 12h

17/03 a 07/07

Faculdade de
Saúde Pública

2ª feira
Das 14h às 17h

13/03 a 19/06

3ª feira
Das 8h às 12h

14/03 a 13/06

2ª feira
Das 8h às 12h

06/03 a 22/05

1º ANO - 1º SEMESTRE
0420127 – Ciências Básicas Integradas
para a Enfermagem I
06 créditos aula = 90 horas
Prof. Alison Colquhoun
Profa. Estela Maris Andrade Forell
Bevilacqua
Profa. Maria Ines Nogueira
Profa. Patricia Pereira Coltri
Prof. Sergio Ferreira de Oliveira
Profa. Telma Maria Tenorio Zorn

QBQ0106 – Bioquímica
06 créditos aula = 90 horas
Profa. Regina Lúcia Baldini

Área Verde
Observação:
Não haverá aula: 10 a 15/04 - Semana Santa
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LOCAL

Instituto de
Ciências
Biomédicas

Instituto de
Química

CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
Entende-se por cancelamento de matrícula a cessação total de vínculos do
estudante com a Universidade.
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.
As transferências e os graduados terão preferência para preenchimento de vagas em relação aos pedidos de retorno.
Quando o número de vagas para retorno for inferior ao número de pedidos, a
CG providenciará a seleção dos interessados, examinando o histórico escolar,
tempo de afastamento e outros elementos que julgar convenientes.
Permitida a reativação de matrícula, a CG estabelecerá as adaptações curriculares indispensáveis à reintegração do estudante (art. 80, RG).
De acordo com o artigo 76 do Regimento Geral da USP, fica condicionada à
decisão da CG a matrícula do estudante que:
I) Não obtiver aprovação em pelo menos vinte por cento dos créditos em que se
matriculou nos dois semestres anteriores;
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ATENÇÃO: Para ingressantes a partir de 2008, inclusive, o prazo é de dois
semestres.
II) Não integralizar os créditos para a conclusão de seu curso no prazo máximo
definido pela Congregação da Unidade.

BOLSAS ASSISTENCIAiS
A Superintendência de Assistência Social - SAS da USP é o setor responsável
pela análise e concessão de auxílios assistenciais aos estudantes de graduação. Bolsa moradia e bolsa alimentação estão entre os benefícios disponíveis.
Para mais informações ver item Inscrição para auxílio alimentação, moradia,
transporte, livro etc ou consulte www.usp.br/sas

AUXÍLIOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS
PARA ESTUDANTES DA EEUSP
A EEUSP oferece auxílio financeiro para estudantes de graduação que apresentam trabalhos em eventos científicos.
As solicitações de auxílio devem ser encaminhadas ao Serviço de Graduação
com antecedência mínima de 45 dias para eventos nacionais e internacionais
para eventos internacionais.
Suspenso temporariamente.

INTERCÂMBIOS
Para mais informações sobre intercâmbios, procurar a Comissão de Cooperação Internacional (CCINT) no telefone: 3061-7541

A ESTRUTURA CURRICULAR
DO CURSO DE BACHARELADO
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 curso
está norteado pelos seguintes princípios:
• A graduação como etapa inicial da formação do enfermeiro.
• O reconhecimento de que o trabalho é o definidor do processo de formação.
• A prática como lócus de geração de questões de aprendizagem.
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• A articulação entre teoria e prática no desenvolvimento do ensino de
Enfermagem.
• A inserção dos estudantes nos cenários de prática desde o primeiro semestre
do curso.
• A formação para o SUS como orientação geral do currículo.
• O reconhecimento do papel social da universidade pública.
• A pesquisa como ferramenta do processo pedagógico e do trabalho da(o)
enfermeira(o).
• O aprendizado do estudante e o trabalho profissional organizados segundo o
raciocínio científico.
• O estudante como sujeito do processo de formação inicial, com participação
ativa no currículo.
• A autonomia do estudante.
• A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
O Bacharelado em Enfermagem é um curso interdepartamental, pois os Módulos que compõem a estrutura curricular são oferecidos de forma articulada
pelos quatro departamentos da EEUSP. Além disso, conta com a participação
de várias unidades da USP, cujos docentes ministram disciplinas obrigatórias
no currículo, quais sejam: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
(FFLCH), Faculdade de Medicina (FM), Faculdade de Saúde Pública (FSP),
Instituto de Biociências (IB), Instituto de Ciências Biomédicas (ICB), Instituto de
Psicologia (IP) e Instituto de Química (IQ).
O Eixo Central do currículo é O Cuidado de Enfermagem, em seus diferentes
sentidos, significados e dimensões. A estrutura curricular está organizada em
três Ciclos:
• Ciclo das Necessidades – com 1.530 horas
• Ciclo do Cuidado – com 1.710horas
• Ciclo da Prática Profissional – com 930 horas, incluídas 120 h do trabalho de
conclusão de curso.
Cada Ciclo está articulado em torno de eixos integrativos, organizados em semestres compostos por Módulos, com forte ênfase na relação teoria-prática,
possibilitando ao estudante maior integração do s conhecimentos, mediante
sua inserção em atividades práticas sob tutoria docente. Além disso, pretende
possibilitar o desenvolvimento da autonomia do estudante por meio da elabora37

ção de projetos de ação aplicados à realidade de saúde sob análise. Para tanto,
prioriza estratégias que levam ao desenvolvimento integral do estudante em
suas capacidades cognitivas, afetivas e psico-motoras, com vistas à aprendizagem significativa e contínua, articulada ao seu projeto de vida e de formação.

Representação gráfica do currículo do Bacharelado em Enfermagem da EEUSP

Os requisitos
O curso de graduação da EE está estruturado em ciclos, não existindo pré-requisitos entre disciplinas e sim entre os ciclos. Assim, o cumprimento integral
do ciclo das necessidades (disciplinas do 1º ao 3º semestre) é requisito para o
início do ciclo do cuidado. O ciclo do cuidado (disciplinas do 4º ao 6º semestre)
é requisito para o ciclo da prática profissional (disciplinas do 7º e 8º semestre).
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Matrizes Curriculares - 1º ao 4º ano
Código de curso: 7012
Bacharelado – Disciplinas obrigatórias a partir de 2015
CRÉDITOS

DISCIPLINAS
MÓDULOS
Código

Nome

CARGA

C.A.
(15h)

C.T.
(30h)

TOTAL HORÁRIA

1º SEMESTRE
Enfermagem
como Prática
Social

Necessidades
de Saúde nos
Grupos Sociais

Fundamentos
Biológicos do
Ser Humano
em Processos
Articulados I

0701201

Enfermagem como Prática
Social

4

-

4

60h

FSL0107

Introdução à Sociologia

4

-

4

60h

0701202

Necessidades de Saúde
dos Grupos Sociais e
Enfermagem

7

-

7

105h

HEP0170

Estatísticas de Saúde

4

-

4

60h

HEP0136

Epidemiologia

3

-

3

45h

0420127

Ciências Básicas
Integradas para a
Enfermagem I

6

-

6

90h

6

-

6

90h

34

-

34

510h

6

-

6

90h

2

-

2

30h

2

-

2

30h

2

-

2

30h

QBQ0106 Bioquímica

Total
2º SEMESTRE
0701203
Bases para Ação
Educativa em
ENP0155
Saúde
PSA0183
Fundamentos
Biológicos do
Ser Humano
em Processos
Articulados II

Ações Educativas e
Relacionamento Humano
na Prática de Enfermagem
Fundamentos do
Relacionamento
Interpessoal em
Enfermagem
Psicologia do
Desenvolvimento

QBQ0107 Biologia Molecular
0420128

Ciências Básicas
Integradas para a
Enfermagem II

12

-

12

180h

HSA0106

Fundamentos de Saúde
Ambiental

1

1

2

45h

6

-

6

90h

Optativas

1

-

1

15h

Total

32

-

32

510h

Ambiente, Saúde
e Enfermagem

BMM0400 Microbiologia Básica
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CRÉDITOS

DISCIPLINAS
MÓDULOS
Código

Nome

CARGA

C.A.
(15h)

C.T.
(30h)

TOTAL HORÁRIA

3º SEMESTRE
Avaliação de
Indivíduos e
Famílias

Fundamentos
Biológicos do
Ser Humano
em Processos
Articulados III

Enfermagem e
Biossegurança
Dor no recémnascido e
na criança:
aspectos
essenciais para
o cuidar
Disciplinas
optativas

0701204

Avaliação de Indivíduos e
Famílias

14

-

14

210h

0420129

Ciências Básicas
Integradas para a
Enfermagem III

5

-

5

75h

MPT1152 Patologia Geral

2

-

2

30h

Anatomia Topográfica
MCG0103 Humana Aplicada a
Enfermagem

4

-

4

60h

BMI0468

Imunologia

2

-

2

30h

BIO0119

Genética e Evolução
Humana

3

-

3

45h

0701205

Enfermagem e
Biossegurança

3

-

3

45h

ENP0133

Dor no recém-nascido e na
criança: aspectos essenciais para o cuidar

2

-

2

30h

1

-

1

15h

35

-

35

525h

Total
4º SEMESTRE
0701206

Enfermagem na Atenção
Básica

20

-

20

300h

BMP0220

Parasitologia Aplicada à
Enfermagem

3

-

3

45h

0701207

Enfermagem na
Administração de
Medicamentos

3

-

3

45h

Fundamentos da
Psicanálise e a
Enfermagem

2

-

2

30h

4

-

4

60h

Disciplinas
optativas

2

-

2

30h

Total

34

-

34

510h

Enfermagem na
Atenção Básica
Enfermagem na
Administração
de
Medicamentos

Fundamentos da
Psicanálise e a
PSA0293
Enfermagem
Pesquisa em
Enfermagem
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ENO0221 Pesquisa em Enfermagem

CRÉDITOS

DISCIPLINAS

CARGA

MÓDULOS
Código

Nome

C.A.
(15h)

C.T.
(30h)

TOTAL HORÁRIA

5º e 6º SEMESTRES
Matriz
Conceitual
Integradora
Ética e
Legislação em
Enfermagem
Enfermagem na
saúde do adulto
e do idoso em
cuidados clínicos
e cirúrgicos
Enfermagem na
saúde do adulto
e do idoso
em cuidados
críticos
Enfermagem
em Centro de
Material
Enfermagem
em Saúde da
Mulher, Saúde
Materna e
Neonatal
Enfermagem no
Cuidado à Criança
e Adolescente na
Experiência de
Doença
Enfermagem em
Saúde Mental
Bioética
Disciplinas
optativas

0701208

Matriz Conceitual Integradora

3

-

3

45h

Ética e Legislação em
Enfermagem

2

-

2

30h

Enfermagem na saúde do
ENC0240 adulto e do idoso em cuidados
clínicos e cirúrgicos

14

-

14

210

Enfermagem na saúde do
ENC0250 adulto e do idoso em cuidados
críticos

13

-

13

195

Enfermagem em Centro de
Material

2

-

2

30h

Enfermagem em Saúde da
ENP0375 Mulher, Saúde Materna e
Neonatal

6

-

6

90h

Enfermagem no Cuidado à
ENP0382 Criança e Adolescente na
Experiência de Doença

6

-

6

90h

11

-

11

165h

3

-

3

45h

6

-

6

90h

66

--

66

990h

8

-

8

120h

ENO0301

ENC0229

Enfermagem em Saúde Mental
e Psiquiátrica
Ética e Legislação em
ENO0302
Enfermagem
ENP0253

-

-

Total
7º SEMESTRE
Enfermagem
em Doenças
Transmissíveis
Administração
Aplicada à
Enfermagem
Estágio
Curricular
Total

Enfermagem em Doenças
ENS0425 Transmissíveis com enfoque na
Saúde Coletiva
ENO0400

Administração Aplicada à
Enfermagem

6

-

6

90h

ENO0500

Estágio Curricular I Administração em Enfermagem

2

9

11

300

16

9

25

510h
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CRÉDITOS

DISCIPLINAS

CARGA

MÓDULOS
Código

C.A.
(15h)

Nome

C.T.
(30h)

TOTAL HORÁRIA

8º SEMESTRE
0701209
Estágio
Curricular

Estágio Curricular II
(Enfermagem na Atenção
Básica, Atenção Psicossocial ou
Ambulatórios de Especialidades)

Estágio Curricular III
0701210 (Enfermagem na Atenção
Hospitalar ou Pré-Hospitalar)

Total

1

8

09

255

1

8

09

255

2

16

18

510h

C.A.: Crédito-aula = 15 horas
C.T.: Crédito-trabalho = 30 horas

Disciplinas Optativas Livres
Código

DISCIPLINAS

Créditos
C.A.

C.T.

Total

Carga
Horária

Semestre
Ideal

0701250*

Comunicação para a Clínica
Ampliada na Prática de
Enfermagem em Atenção Básica

2

0

2

30h

A partir
do 4º

0701251*

Prevenção e Controle de
Infecções Relacionadas à
Assistência à Saúde

1

0

1

15h

A partir
do 5º

0701255*

Práticas, formação e educação
interprofissional em saúde

3

0

3

45h

A partir
do 3º

ENC0110

Enfermagem nas Práticas
Complementares de Saúde

3

-

3

45h

A partir
do 3º

ENC0111

Interpretação de Exames
Laboratoriais para Enfermagem

1

-

1

15h

A partir
do 5º

ENC0112

Enfermagem em Primeiros
Socorros

2

-

2

30h

A partir
do 6º

ENC0113

Assistência de Enfermagem em
Cuidados Paliativos na Área de
Oncologia

2

-

2

30h

A partir
do 4º

ENC0115

Assistência em Estomaterapia: o
Estomizado

2

-

2

30h

A partir
do 3º

ENC0132

Assistência de Enfermagem em
Gerontologia

1

1

2

45h

A partir
do 3º

ENC0155

Assistência em Estomaterapia
Voltada para a Prevenção e
Tratamento de Feridas

2

-

2

30h

A partir
do 3º

ENC0165

Bioética e Saúde no Cinema:
Reflexão e Debate

1

-

1

15h

A partir
do 3º
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Código

DISCIPLINAS

Créditos
C.A.

C.T.

Total

Carga
Horária

Semestre
Ideal

ENC0170

A Prática Assistencial na
Hipertensão Arterial

2

-

2

30h

A partir
do 3º

ENC0185

Reabilitação na Lesão Medular

1

-

1

15h

A partir
do 3º

ENO0150

Saúde do Trabalhador de
Enfermagem

2

-

2

30h

A partir
do 3º

ENO0165

Processo Histórico da
Enfermagem e as Práticas Atuais

2

-

2

30h

A partir
do 3º

ENP0105

Práticas Obstétricas na
Assistência ao Parto

1

-

1

15h

A partir
do 3º

ENP0110

Introdução à Pesquisa Clínica
em Enfermagem

1

-

1

15h

A partir
do 3º

ENP0115

Procedimentos Terapêuticos
no Cuidado à Criança e ao
Adolescente na Experiência de
Doença

2

-

2

30h

A partir
do 4º

ENP0132

Brincar como Cuidado à Criança

2

-

2

30h

A partir
do 3º

ENP0133

Dor no recém-nascido e na
criança: aspectos essenciais
para o cuidar

2

-

2

30h

A partir
do 3º

ENP0141

Concepções de Sexualidade na
Sociedade Ocidental

2

-

2

30h

A partir
do 3º

ENP0160

Métodos Anticoncepcionais

1

-

1

15h

A partir
do 3º

ENP0175

A Criança em Situação de
Violência: Subsídios para a
Atuação do Profissional de Saúde

2

-

2

30h

A partir
do 3º

ENP0191

A Experiência da Pessoa e da
Família no Processo de Morrer

2

-

2

30h

A partir
do 3º

ENS0101

Promoção da Saúde e a pratica
de enfermagem

1

1

2

45h

A partir
do 3º

ENS0102

Serviços de saúde:
financiamento e custos no
processo de produção

1

-

1

15h

A partir
do 3º

ENS0160

A Sistematização das Ações
Educativas em Saúde Coletiva

2

-

2

30h

A partir
do 3º

ENS0172

Drogas Psicoativas: Prevenção e
Redução de Danos

3

-

3

45h

A partir
do 3º

ENS0180

A Prevenção das Doenças
Sexualmente Transmissíveis e
AIDS (DST/Aids) no Contexto da
Enfermagem em Saúde Coletiva:
a Incorporação do Conceito de
Vulnerabilidade

2

-

2

30h

A partir
do 3º
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Código

ENS0185
ENS0190

ENS0191

DISCIPLINAS
A Intervenção de Enfermagem
em Saúde Coletiva e a Política
Nacional de Humanização da
Atenção Básica no SUS
Um olhar de Gênero sobre a
Saúde das Mulheres
Sistematização da Abordagem
de Questões Éticas na Atenção
Primária: Introdução ao Método
da Deliberação

Créditos
C.A.

C.T.

Total

Carga
Horária

Semestre
Ideal

2

-

2

30h

A partir
do 3º

3

-

3

45h

A partir
do 3º

3

-

3

45h

A partir
do 3º

ENS0192

Saúde do Adolescente na
Atenção Básica

2

-

2

30h

A partir
do 5º

HSM0125

Saúde e Ciclos de Vida II

4

-

4

60h

A partir
do 6º

HSM0130

Ciclos de Vida II

3

-

3

45h

A partir
do 5º

HSM0134

Introdução à Pesquisa Científica
em Saúde Pública, Ciclos de
Vida e Sociedade - O Projeto de
pesquisa

2

2

4

90h

A partir
do 3º

HSM0135

Introdução à Pesquisa
Científica em Saúde Pública,
Ciclos de Vida e Sociedade Disseminação de Resultados

2

2

4

90h

A partir
do 4º

0700010

Estudos Independentes* 1

0

1

1

30h

A partir
do 1º

0700011

Estudos Independentes 2

0

1

1

30h

A partir
do 2º

0700014

Estudos Independentes 3

0

1

1

30h

A partir
do 3º

0700015

Estudos Independentes 4

0

1

1

30h

A partir
do 4º

0700016

Estudos Independentes 5

0

1

1

30h

A partir
do 5º

0700017

Estudos Independentes 6

0

1

1

30h

A partir
do 3º

0700018

Estudos Independentes 7

0

1

1

30h

A partir
do 3º

0700019

Estudos Independentes 8

0

1

1

30h

A partir
do 3º

0700020

Estudos Independentes 9

0

1

1

30h

A partir
do 3º

0700021

Estudos Independentes 10

0

1

1

30h

A partir
do 3º

C.A.: Crédito-aula = 15 horas
C.T.: Crédito-trabalho = 30 horas
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OBSERVAÇÃO: A carga horária das disciplinas “Estudos Independentes” distribui-se ao longo do
curso, a partir do 1º semestre, sendo computado até um crédito-trabalho por semestre. Os alunos
deverão cumprir 10 créditos em disciplinas optativas ou na forma de “Estudos Independentes”. São
consideradas atividades de “Estudos Independentes” Atividades de extensão: cursos de difusão cultural, atualização e outras, Eventos: semanas de estudos, congressos, seminários, mesas-redondas,
simpósios, encontros, jornadas, palestras, conferências, Iniciação científica; Participação em grupos
de estudos e pesquisa, Diretoria de Centro Acadêmico e outro tipo de representação estudantil, Representação discente em comissões estatutárias na Unidade, órgãos centrais e outros; Monitoria,
Publicações, Cursos de Línguas, Estágio Extracurricular; Eventos Científicos e Eventos e práticas
esportivas.
Créditos e carga horária
necessários para
conclusão do curso
Disciplinas Obrigatórias
Disciplinas Optativas Livres
Trabalho de Conclusão de Curso
Carga Horária Total do Curso

C.A.

C.T.

Total

N° de horas

208

26

234

3.900

10

-

10

150

-

4

4

120

218

30

248

4.170

C.A.: Crédito-aula = 15 horas
C.T.: Crédito-trabalho = 30 horas

• Estágio Curricular Supervisionado com carga horária de 810 horas (7º e 8º semestres)
corresponde a 20% da carga horária em disciplinas.
• A carga horária de 120 horas, dedicada à elaboração do Trabalho de Conclusão de
Curso será computada ao final do curso, quando da entrega e apresentação do trabalho
e avaliação pelo tutor/orientador.

Matriz curricular – código de curso: 7012
Licenciatura em Enfermagem – Início da vigência: 2016
Disciplinas obrigatórias
BLOCO

I

NOME DO
BLOCO

CÓDIGO

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA
CA

CT

SEM.
Total IDEAL

0701201 Enfermagem como Prática Social

4

0

60h

1º

FSL0107 Introdução à Sociologia

4

0

60h

1º

6

0

90h

2º

2

0

30h

2º

2

0

30h

2º

2

0

30h

4º

Formação 0701203 Ações Educativas na Prática de Enfermagem
Específica de
Fundamentos do Relacionamento
Bacharel
ENP0155
Interpessoal em Enfermagem
(Obrigatória)
PSA0183 Psicologia do Desenvolvimento
Fundamentos da Psicanálise e a EnferPSA0293
magem
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BLOCO

II

III

IV

NOME DO
BLOCO

CÓDIGO

CARGA HORÁRIA

DISCIPLINAS

CT

4

0

60h

3º

4

0

60h

3º

4

0

60h

3º

4

1

90h

4º

4

1

90h

4º

4

1

90h

4º

4

1

90h

4º

4

1

90h

4º

4

1

90h

5º

4

1

90h

5º

4

0

60h

8º

6

1

120h

9º

1

13

405h

9º

EDM0698 Currículo e Avaliação

4

0

60h

4º

Elementos de Pedagogia e Didática:
EDM0291
interação entre educação e saúde

4

0

60h

4º

Introdução aos Estudos da Educação:
EDF0825
Educação
Enfoque Filosófico
(Optativas
Introdução aos Estudos da Educação:
EDF0287
Eletivas)
Enfoque Histórico
01 disciplina
Introdução aos Estudos da Educação:
do bloco
EDF0289
Enfoque Sociológico
Teorias do desenvolvimento, Práticas
EDF0290
Escolares e Processo de Subjetivação
A Psicologia Histórico-cultural e a
EDF0292
Compreensão do Fenômeno Educativo
Psicologia
Psicologia da Educação: constituição
(Optativas
do sujeito, desenvolvimento e
EDF0294
Eletivas)
apredizagem na escola, cultura e
01 disciplina
sociedade
do bloco
Psicologia da Educação: Uma
EDF0296 Abordagem Psicossocial do Cotidiano
Escolar
Psicologia da Educação,
EDF0298
Desenvolvimento e Práticas Escolares
Iniciação à EDM0402 Didática
Licenciatura
Política e Organização da Educação
EDA0463
Básica no Brasil (POEB)
Fundamentos EDM0400 Educação Especial, Educação de
Surdos, Língua Brasileira de Sinais
TeóricoMetodológicos
Ensinar e Aprender em Enfermagem:
e Práticas no ENO0600 Fundamentos Teórico-Metodológicos
Ensino de
Estágio Curricular Supervisionado de
Enfermagem ENO0700 Licenciatura em Enfermagem

Optativas Livres

SEM.
Total IDEAL

CA

C.A.: Crédito-aula = 15 horas; C.T.: Crédito-trabalho = 30 horas

• Na Matriz Curricular do Bacharelado estão distribuídas 400 horas de prática como componente
curricular da Licenciatura.
• Para obter o título de licenciatura, o aluno deverá realizar 200 horas de atividades
acadêmico-cientifico-culturais.
• O licenciando cursa todas as disciplinas integrantes da Matriz Curricular do Bacharelado.
Créditos e carga horária específicos da
Licenciatura necessários para
conclusão do curso
Disciplinas Obrigatórias
Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio Curricular
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais
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C.A.

C.T.

Total

N° de horas

34

16

50

990

-

-

-

80
200

Carga Horária Específica do Curso
Carga Horária Total do Curso

1270
-

-

-

5440*

* A carga horária total do curso corresponde à soma da carga horária do curso de Bacharelado.
4.170h, e da carga horária específica das disciplinas de licenciatura, 780h.

CÓDIGO DE ÉTICA da Universidade de São Paulo
REITORIA
Resolucão de 22-10-2001
Aprovando, à vista do deliberado pelo Conselho Universitário, em Sessão de 9-10-2001, o Código de Ética da Universidade de São Paulo, anexo a esta resolução. Esta resolução entrará em vigência na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as da
Resolução 4.783-2000 e da Portaria GR-3.082-97. (USP-4.871-2001).
Universidade de São Paulo
Preâmbulo
Um Código de Ética destinado a nortear as relações humanas no interior de
uma universidade pode contemplar tanto princípios universais quanto recomendações específicas, peculiares às instituições de ensino superior.
Os princípios éticos gerais remetem a documentos que já alcançaram consenso internacional, como a Declaração Universal de Direitos Humanos (1948),
que constitui o pressuposto de todas as constituições contemporâneas de inspiração democrática.
A USP adota os princípios indissociáveis aprovados pela Associação Internacional de Universidades, convocada pela Unesco em 1950 e em 1998, a saber:
1) o direito de buscar conhecimento por si mesmo e de persegui-lo até onde a
procura da verdade possa conduzir;
2) a tolerância em relação a opiniões divergentes e a liberdade em face de
qualquer interferência política;
3) a obrigação, enquanto instituição social, de promover, mediante o ensino e
a pesquisa, os princípios de liberdade e justiça, dignidade humana e solidariedade, e de desenvolver ajuda mútua, material e moral, em nível internacional.
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São inerentes à Ética universitária o direito à pesquisa, o pluralismo, a tolerância, a autonomia em relação aos poderes políticos, bem como o dever de promover os princípios de liberdade, justiça, dignidade humana e solidariedade.
A Universidade deve sempre agir e se manifestar a favor da defesa e da promoção dos direitos humanos, aí incluídos os direitos individuais e liberdades públicas, os direitos sociais, econômicos e culturais e os direitos da humanidade.

TÍTULO I
Dos Princípios Comuns
Artigo 1º - O presente Código de Ética destina-se a nortear as relações humanas no âmbito da Universidade de São Paulo, tendo como postulados o direito
à pesquisa, o pluralismo, a tolerância, a autonomia em relação aos poderes políticos, o respeito à integridade acadêmica da instituição, bem como o dever de
promover os princípios de liberdade, justiça, dignidade humana, solidariedade
e a defesa da USP como Universidade pública.
Artigo 2º - São considerados membros da Universidade, para fim de observância dos preceitos deste Código, os seus servidores docentes e não-docentes, o
corpo discente e demais alunos, definidos nos artigos 203 e 204 do Regimento
Geral, devendo prevalecer, dentre todos, o respeito mútuo e a preservação da
dignidade da pessoa humana.
Parágrafo único - As disposições deste Código de Ética aplicam-se também
aos docentes inativos, professores colaboradores e visitantes, bem como pesquisadores, bolsistas e todos aqueles que se utilizem de bens da Universidade.
Artigo 3º - A ação da Universidade, respeitadas as opções individuais de seus
membros, pautar-se-á pelos seguintes princípios:
I. a não adoção de preferências ideológicas, religiosas, políticas e raciais, bem
como quanto ao sexo e à origem;
II. a não adoção de posições de natureza partidária;
III. a não submissão a pressões de ordem ideológica, política ou econômica
que possam desviar a Universidade de seus objetivos científicos, culturais e
sociais.
Artigo 4º - Nas relações entre os membros da Universidade deve ser garantido:
I. o intercâmbio de idéias e opiniões, sem preconceitos ou discriminações entre
as partes envolvidas;
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II. o direito à liberdade de expressão dentro de normas de civilidade e sem
quaisquer formas de desrespeito.
Artigo 5º - É dever dos membros da Universidade:
I. observar as normas deste Código e os postulados éticos da Instituição, visando manter e preservar o funcionamento de suas estruturas, o respeito, os
bons costumes e preceitos morais e a valorização do nome e da imagem da
Universidade;
II. defender e promover medidas em favor do ensino público, em todos os seus
níveis, e do desenvolvimento da ciência, das artes e da cultura, bem como
contribuir para a dignidade, o bem-estar do ser humano e o progresso social;
III. propor e defender medidas em favor do bem-estar de seus membros e de
seu aperfeiçoamento e atualização;
IV. prestar colaboração ao Estado e à sociedade no esclarecimento e na busca
e encaminhamento de soluções em questões relacionadas com o bem-estar do
ser humano e com o desenvolvimento cultural, social e econômico;
V. incentivar o respeito à verdade.
Artigo 6º - Constitui dever funcional e acadêmico dos membros da Universidade:
I. agir de forma compatível com a moralidade e a integridade acadêmica;
II. aprimorar continuamente os seus conhecimentos;
III. prevenir e corrigir atos e procedimentos incompatíveis com as normas deste
código e demais princípios éticos da Instituição, comunicando-os à Comissão
de Ética (artigo 40);
IV. corrigir erros, omissões, desvios ou abusos na prestação das atividades
voltadas às finalidades da Universidade;
V. promover a melhoria das atividades desenvolvidas pela Universidade, garantindo sua qualidade;
VI. promover o desenvolvimento e velar pela realização dos fins da Universidade;
VII. promover e preservar a privacidade e o acesso adequado aos recursos
computacionais compartilhados;
VIII. preservar o patrimônio material e imaterial da Universidade e garantir o
reconhecimento da autoria de qualquer produto intelectual gerado no âmbito
de suas Unidades e órgãos.
Artigo 7º - Os membros da Universidade devem abster-se de:
I. valer-se de sua posição funcional ou acadêmica para obter vantagens pessoais e para patrocinar interesses estranhos às atividades acadêmicas;
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II. declarar qualificação funcional ou acadêmica que não possuam ou utilizar
títulos genéricos que possam induzir a erro;
III. fazer uso de mandato representativo de categoria para auferir benefícios
próprios ou para exercer atos que prejudiquem os interesses da Universidade;
IV. divulgar informações de maneira sensacionalista, promocional ou inverídica;
V. comentar fatos cuja veracidade e procedência não tenham sido confirmadas
ou identificadas.
TÍTULO II
Dos Servidores da Universidade
Artigo 8º - As relações entre os servidores devem ser pautadas pelo respeito
recíproco, espírito de colaboração e solidariedade e reconhecimento da igual
responsabilidade perante a Universidade.
Artigo 9º - A posição hierárquica ocupada por servidores docentes ou não docentes não poderá ser utilizada para:
I. desrespeitar ou discriminar subordinados;
II. criar situações embaraçosas ou desencadear qualquer tipo de perseguição
ou atentado à dignidade da pessoa humana;
III. impedir que, por motivo não justificado, se usem as instalações e demais
recursos do órgão sob sua direção, quando esse uso for consentâneo com os
fins da Universidade;
IV. favorecer o uso das instalações e demais recursos do órgão sob sua direção, com fins não consentâneos com os objetivos da Universidade;
V. constranger subordinados a desobedecer ou contrariar os princípios estabelecidos neste Código.
Artigo 10 - O servidor docente ou não docente em posição de direção ou chefia
deve:
I. zelar para que seus subordinados atuem dentro dos princípios éticos previstos neste Código;
II. orientar seus auxiliares para que respeitem o segredo profissional a que
estão obrigados por lei;
III. promover a apuração de atos de improbidade e de ilícitos administrativos.
Artigo 11 - O servidor deve evitar qualquer conflito entre os seus interesses
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pessoais e os interesses da Universidade, especialmente em situações nas
quais haja:
I. conflito de interesses na alocação de tempo e esforços em atividades não
universitárias;
II. conflito de interesses entre a universidade e instituições públicas e privadas;
III. relacionamento pessoal ou profissional do servidor com instituições fornecedoras da Universidade.
Artigo 12 - Nenhum servidor docente ou não docente deve participar de decisões que envolvam a seleção, contratação, promoção ou rescisão de contrato,
pela Universidade, de membro de sua família ou de pessoa com quem tenha
relações que comprometam julgamento isento.
Artigo 13 - Nenhum servidor docente ou não docente deve participar de decisões relacionadas a atribuição de carga didática, uso de espaço ou material
didático e científico na Universidade, a qualquer título, para familiar ou pessoa
com quem tenha relações que comprometam julgamento isento.
Artigo 14 - Cabe ao servidor docente ou não docente vetar o acesso a informações confidenciais por pessoas que não estejam para isso credenciadas.
TÍTULO III
Dos Servidores Docentes
Artigo 15 - Cabe ao docente:
I. exercer sua função com autonomia;
II. contribuir para melhorar as condições do ensino e os padrões dos serviços
educacionais, assumindo sua parcela de responsabilidade quanto à educação
e à legislação aplicável;
III. zelar pelo desempenho ético e o bom conceito da profissão, preservando a
liberdade profissional e evitando condições que possam prejudicar a eficácia e
correção de seu trabalho;
IV. empenhar-se na defesa da dignidade da profissão docente e de condições
de trabalho e remuneração compatíveis com o exercício e aprimoramento da
profissão;
V. apontar aos órgãos competentes da instituição em que trabalha, sugerindo
formas de aperfeiçoamento, os itens ou falhas em regulamentos e normas que,
em seu entender, sejam inadequados ao exercício da docência;
VI. atuar com isenção e sem ultrapassar os limites de sua competência quando
servir como perito ou auditor, consultor ou assessor.
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Artigo 16 - Deve, ainda, o docente:
I. cumprir pessoalmente sua carga horária;
II. adequar sua forma de ensino às condições do aluno e aos objetivos do curso, de forma a atingir o nível desejado de qualidade;
III. apontar, a quem de direito, itens de regulamento ou normas que possam
ser prejudiciais à formação acadêmica e ao desenvolvimento pessoal do aluno;
IV. exercer o ensino e a avaliação do alunos em interferência de divergências
pessoais ou ideológicas;
V. denunciar o uso de meios e artifícios que possam fraudar a avaliação do
desempenho discente;
VI. respeitar as atividades associativas dos alunos.
Artigo 17 - Deve o docente abster-se de:
I. exercer a profissão docente em instituições nas quais as condições de trabalho não sejam dignas ou que possam ser prejudiciais à educação em geral e
ao ensino público;
II. fornecer documentos em forma não consentânea com a lei e assinar folhas
ou laudos em branco;
III. fornecer documentos que divirjam de suas convicções ou que discordem do
que admite como sendo a verdade.
Artigo 18 - A relação do docente com os demais profissionais da área deve
basear-se no respeito mútuo e na independência profissional de cada um, buscando sempre o interesse institucional.
Artigo 19 - Nas relações dos membros de comissões examinadoras de concursos docentes com os candidatos devem ser observados os seguintes preceitos:
I. aplicam-se aos membros de Comissões Examinadoras externos à Universidade os princípios e normas deste Código de Ética, especialmente aqueles
constantes dos Títulos I e II;
II. no uso de suas atribuições, os examinadores não poderão suscitar questões
atinentes à vida privada, convicção filosófica ou política, crença religiosa, intimidade, honra ou imagem do candidato, ou que de algum modo se liguem a seus
direitos fundamentais, ressalvadas aquelas que tiverem relação direta com o
exercício do cargo ou função pretendida.
TÍTULO IV
Dos Servidores Não-Docentes
Artigo 20 - É dever do servidor não-docente:
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I. adotar critério justo e honesto nas suas atividades;
II. prestar colaboração aos colegas que dela necessitem, assegurando-lhes
consideração, apoio e solidariedade;
III. empenhar-se em elevar e firmar seu próprio conceito, procurando manter a
confiança dos membros da equipe de trabalho e da comunidade em geral.
TÍTULO V
Do Corpo Discente e dos demais alunos da Universidade
Artigo 21 - As relações entre os membros do corpo discente e demais alunos
da Universidade devem ser presididas pelo respeito à autonomia e à dignidade
do ser humano, não sendo tolerados atos ou manifestações de prepotência ou
violência ou que ponham em risco a integridade física e moral de outros.
Artigo 22 - É dever dos membros do corpo discente fazer bom uso dos recursos públicos que financiam sua formação acadêmica.
Artigo 23 - É vedado aos membros do corpo discente e demais alunos da
Universidade:
I. prolongar indevidamente o período de formação acadêmica ou manter matrícula com o objetivo de utilizar as estruturas da Universidade;
II. lançar mão de meios e artifícios que possam fraudar a avaliação do desempenho, seu ou de outrem, em atividades acadêmicas, culturais, artísticas, desportivas e sociais, no âmbito da Universidade, e acobertar a eventual utilização
desses meios.
TÍTULO VI
Disposições Específicas
CAPÍTULO I
Das Fundações e dos Convênios
Artigo 24 - A organização e os objetivos de fundações de apoio à Universidade
e a celebração de convênios pela Universidade devem visar ao aumento da
sua capacidade em ensino, pesquisa, bem como a extensão à sociedade de
serviços deles indissociáveis.
Artigo 25 - Os rendimentos que resultarem de atividades de fundações, convênios e outras formas de atuação da Universidade devem reverter em benefício
das atividades de ensino e pesquisa, bem como da extensão à comunidade de
serviços deles indissociáveis.
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Artigo 26 - No desempenho das atividades referidas nos artigos anteriores
devem preservar-se como prioridade os interesses da Universidade.
CAPÍTULO II
Da Pesquisa
Artigo 27 - No desenvolvimento de atividades de pesquisa, o docente deve
assegurar-se de que:
I. os métodos utilizados são adequados e compatíveis com as normas éticas estabelecidas em seu campo de trabalho e das quais deve ter pleno
conhecimento;
II. os objetivos do projeto são cientificamente válidos, justificando o investimento de recursos e tempo;
III. os objetivos da pesquisa e a divulgação dos seus resultados devem ser
públicos, salvo nas hipóteses devidamente justificadas por razões estratégicas
de interesse público;
IV. dispõe das condições necessárias para realizar o projeto;
V. as conclusões são coerentes com os resultados e levam em conta as limitações dos métodos e técnicas utilizadas;
VI. na apresentação e publicação dos resultados e conclusões é dado crédito
a colaboradores e outros pesquisadores, cujos trabalhos se relacionem com o
seu ou que tenham contribuído com informações ou sugestões relevantes, bem
como à Universidade de São Paulo;
VII. tratando-se de pesquisa envolvendo pessoas, individuais ou coletivas, são
respeitados os princípios estabelecidos nas declarações e convenções sobre
Direitos Humanos, na Constituição Federal e na legislação específica;
VIII. é vedado ao docente e ao pesquisador utilizar recursos destinados ao
financiamento de pesquisa em benefício próprio ou de terceiros ou com desvio
de finalidade.

CAPÍTULO III
Das Publicações
Artigo 28 - É vedado aos membros da Universidade:
I. na elaboração de artigos e relatórios, falsear dados sobre suas publicações;
II. nas suas publicações, não dar crédito a colaboradores e outros que tenham
contribuído para obtenção dos resultados nelas contidos;
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III. utilizar, sem referência ao autor ou sem a sua autorização expressa, informações, opiniões ou dados ainda não publicados;
IV. apresentar como originais quaisquer idéias, descobertas ou ilustrações, sob
a forma de teto, imagens, representações gráficas ou qualquer outro meio, que
na realidade não o sejam;
V. falsear dados ou deturpar sua interpretação científica;
VI. falsear dados sobre sua vida acadêmica pregressa.
CAPÍTULO IV
Do Uso do Nome da Universidade
Artigo 29 - A associação, efetiva ou potencial, do nome ou da imagem da Universidade de São Paulo com qualquer ato ou atividade, de índole individual ou
institucional, deve ser nitidamente definida pelo seu autor ou agente.
Artigo 30 - A associação, implícita ou explícita, do nome e da imagem da Universidade de São Paulo às atividades desenvolvidas pelos membros da instituição deve ser perfeitamente definida.
Parágrafo único - Os contratos, convênios e acordos que implicarem a associação ao nome ou imagem da Universidade devem explicitar as condições
dessa associação.
Artigo 31 - A Universidade, por seus órgãos e membros, tem a responsabilidade de assegurar a observância de padrões éticos e acadêmicos compatíveis
com os seus fins, em todas as atividades que levarem o seu nome ou a sua
imagem, ou que forem a eles associadas.
Artigo 32 - A Universidade, por seus órgãos e membros, tem a responsabilidade de proteger o seu patrimônio material e imaterial, de forma coerente com
a sua natureza pública, assegurando em favor da instituição o recebimento do
justo valor, quando utilizados seu nome ou sua imagem.

CAPÍTULO V
Registros de Dados e Informática
Artigo 33 - A coleta, a inserção e a conservação, em fichário ou registro, informatizado ou não, de dados pessoais relativos a opiniões políticas, filosóficas ou
religiosas, origem, conduta sexual e filiação sindical ou partidária devem estar
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sob a égide da voluntariedade, da privacidade e da confidencialidade, podendo
ser utilizados para os fins propostos para sua coleta.
§ 1º - É proibido usar os dados a que se refere o caput para discriminar ou
estigmatizar o indivíduo, cuja dignidade humana deve ser sempre respeitada.
§ 2º - No caso de dados para fins de pesquisa, deve ser obedecido o disposto
na Resolução 196-96 do Conselho Nacional de Saúde, atinente à ética na pesquisa envolvendo seres humanos.
Artigo 34 - Os membros da Universidade têm direito de acesso aos registros
que lhes digam respeito.
Artigo 35 - O acesso e a utilização de informações relativas à vida acadêmica
ou funcional de outrem, por qualquer membro da Universidade, dependem de:
I. expressa autorização do titular do direito;
II. ato administrativo motivado, em razão de objetivos acadêmicos ou funcionais, devidamente justificados.
Artigo 36 - Os recursos computacionais da Universidade destinam-se exclusivamente ao desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
Artigo 37 - Arquivos computacionais são de uso privativo e confidencial de
seu autor ou proprietário, sendo igualmente confidencial todo o tráfego na rede.
Parágrafo único - Os administradores dos sistemas computacionais poderão
ter acesso aos arquivos em casos de necessidade de manutenção ou falha de
segurança.
Artigo 38 - No que concerne ao uso dos sistemas de computação compartilhados, é vedado aos membros da Universidade:
I. utilizar a identificação de outro usuário;
II. enviar mensagens sem identificação do remetente;
III. degradar o desempenho do sistema ou interferir no trabalho dos demais
usuários;
IV. fazer uso de falhas de configuração, falhas de segurança ou conhecimento
de senhas especiais para alterar o sistema computacional;
V. fazer uso de meio eletrônico para enviar mensagens ou sediar páginas ofensivas, preconceituosas ou caluniosas.
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TÍTULO VII
Disposições Finais
Artigo 39 - A Universidade criará uma Comissão de Ética com as atribuições de:
I. conhecer das consultas, denúncias e representações formuladas contra
membros da Universidade, por infringência às normas deste Código e postulados éticos da Instituição;
II. apurar a ocorrência das infrações;
III. encaminhar suas conclusões às autoridades competentes para as providências cabíveis;
IV. criar um acervo de decisões do qual se extraiam princípios norteadores das
atividades da Universidade, complementares a este Código.
Artigo 40 - A Comissão de Ética será constituída por sete membros, sendo
cinco docentes, um representante discente e um representante dos servidores
não-docentes.
§ 1º - Os representantes docentes e não-docentes serão eleitos pelo Co para
um mandato de dois anos, permitida uma recondução.
§ 2º - O representante discente será eleito por seus pares para um mandato de
dois anos, não permitida recondução.
§ 3º - Os membros da Comissão de Ética deverão julgar com isenção e elevação de espírito, observando sempre os interesses maiores da Universidade de
São Paulo e da sociedade.
Artigo 41 - A Ouvidoria da Universidade e a Comissão de Ética atuarão de
forma coordenada para assegurar a plena observância das normas e princípios
previstos neste Código.
Artigo 42 - A Comissão de Ética deverá apresentar relatório anual de atividades ao Conselho Universitário, acompanhado de eventuais propostas de aprimoramento deste Código.
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Contatos utéis
• Serviço de Graduação da Escola de Enfermagem da USP
Telefone: 3061-7532 – E-mail: gradee@usp.br
• Serviço de Graduação da Faculdade de Saúde Pública da USP
Telefone: 3061-7733 – E-mail: svgrad06@fsp.usp.br
• Serviço de Graduação do Instituto de Psicologia da USP
Telefone: 3091-4177 – E-mail: gradip@usp.br
• Serviço de Graduação do Instituto de Química da USP
Telefone: 3091-3879 – E-mail: scgrad@iq.usp.br
• Serviço de Graduação do Instituto de Ciências Biomédicas da USP
Telefone: 3091-7440/7423 – E-mail: gradicb@icb.usp.br
• Serviço de Graduação do Instituto de Biociências da USP
Telefone: 3091-7520 – E-mail: gradib@ib.usp.br
• Serviço de Graduação da Faculdade de Medicina da USP
Telefone: 3091-7449/3064-0499 – E-mail: graduacao@ataac.fm.usp.br
• Serviço de Graduação do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP
Telefone: 3091-3703 – E-mail: fsl@usp.br
• Serviço de Graduação de Educação da USP
Telefone: 3091-3766
• Departamento de Enfermagem do Hospital Universitário
Telefone: 3039-9300
• Seção de Passe Escolar SAS.
Telefone: 3091-3581 e 3091-3582
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Escola de Enfermagem
Universidade de São Paulo
Av. Dr, Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - CEP 05403-000
Cerqueira César - São Paulo - SP - 11 3061-7532
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