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James Seary in his last lap.

 
É com muita alegria que damos as boas-vindas às calouras e calouros de 2021 da
Escola de Comunicações e Artes da USP.

Em meio a tempos tão difíceis, a Escola de Comunicações e Artes da USP não parou:
pensando em continuar oferecendo conhecimento de excelência a toda comunidade,
todas as atividades que eram realizadas de forma presencial foram remanejadas para
acontecerem à distância. Percebemos o quanto somos capazes de manter nossa
produtividade acadêmica com qualidade, mesmo que remotamente.

E estamos muito felizes em recebê-los em nossa Escola. Para expressarmos nossa
alegria e acolhimento, preparamos uma semana de recepção online com muitas
atividades para que vocês e seus familiares conheçam tudo sobre o ambiente de
tanto aprendizado e vivência que é ECA USP: os professores, a dinâmica das aulas, o
espaço da Escola e os colegas de turma.

Estaremos conectados mesmo a distância. Mas, sabemos que não será a mesma
coisa. A vida acadêmica presencial faz muita falta, principalmente nesse primeiro
momento para quem chega. Apesar da ausência do contato físico e de oportunidades
de troca mais próximas, vamos continuar caminhando para que vocês tenham a
melhor acolhida que podemos oferecer durante esse período tão complicado.
Esperamos em breve poder apresentar cara a cara todos os recursos que a
Universidade de São Paulo traz aos seus alunos e alunas. Até lá, estaremos unidos
de coração, e nos ajudando, para que possamos sair melhores dessa pandemia.

Parabéns, agora vocês são ECANOS.

 

BOAS-VINDAS DA DIRETORIA E DA
COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA ECA
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Cronograma da
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12 DE ABRIL: SEGUNDA-FEIRA

 [CBD] 09h às 09h30 - Apresentação e orientações gerais para o curso

de Biblioteconomia

09h30 - Abertura oficial da Semana de Recepção online, 9h às 12h.

Apresentação musical por vídeo do "Coral da USP"

(https://www.youtube.com/watch?v=vKOjhreQ-J0)

10h00 Boas-vindas -  Diretora da ECA: Profa. Dra. Brasilina Passarelli;

10h05 Boas-vindas - Presidente da Comissão de Graduação - Profa.

Dra. Cibele Araujo Camargo Marques dos Santos;

10:10 Bate-papo - Presidente da Comissão de Pesquisa - Profa. Dra.

Irene de Araujo Machado;

10h40 - Bate-papo - Presidente da Comissão de Direitos Humanos;

Profa. Dra. Cláudia Lago;

11h Explicação sobre o formato e o funcionamento da recepção +

vídeo de depoimentos com veteranos

(https://drive.google.com/file/d/1TUKQIlLs3SS5NtBrTTF_bwAH5LVxn5

a/view?usp=drivesdk)

11h15 Palestra sobre "Saúde Mental no contexto da Universidade:

proteção e cuidado". Palestrante: Profa. Dra. Alessandra de Andrade

Lopes [Depto de Psicologia - FC/Bauru - Coordenadora do Comitê de

Saúde Mental da Unesp - Coordenadora do Instituto de Educação e

Pesquisa em Práticas Pedagógicas na Unesp (IEP-Reitoria).
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12h Apresentação das Entidades  e Coletivos através de vídeos de

apresentação gravados previamente;

12:30 Horário de almoço

14h Apresentação geral e explicação sobre o funcionamento do

sistema de Times (Alcateca)

15h Interação entre as famílias por plataformas de videoconferência

para a integração des caloures com veteranes;

17h Atividade do coletivo Opá Negra

17h30 Atividade do Enactus

[CTR] 19h às 22h Interação entre alunes e veteranes do curso de

Audiovisual por meio de plataformas de videoconferência;

[[CBD] 19h30 às 20h00 Início do evento desenvolvido pelo curso de

Biblioteconomia;

[CCA] 19:30h às 22:30h Recepção e conversa com os professores do

curso de Educomunicação

12 DE ABRIL: SEGUNDA-FEIRA
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13 DE ABRIL: TERÇA-FEIRA

09h00 Apresentação dos curso e bate-papo dos departamentos;

13h30 Bate-papo com a bibliotecária Marina Marchini Macambyra

13h50 Momento graduação e intercâmbio. Palestrante: Thaise Desirree

Braga Lucena da Silva,  assistente da Comissão do CRINT, com

depoimento da intercambista Thais Suguiyama.

15h30 Hora dos jogos nas famílias ("Among Us");

16h30 Atividade Redigir

16h30 Atividade "Com Arte Jr" (para cursos específicos)

17h30 Ex-CJEs ilustres (para cursos específicos)

[CMU] 16h Bate-papo com caloures do CMU

[CCA]19h30 às 22h30 Dinâmica e interação do curso de Educomunicação

em salas de jogos 

Cronograma daCronograma da
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14 DE ABRIL: QUARTA-FEIRA

09h Recepção dos calouros SISU via youtube;

10h15 Atividade Sindicato Aurirroxo

11h15 #Descubra;

14h Atividade Jornalismo Jr. (para cursos específicos)

15h30 Atividade Rosa dos Ventos

[CTR] 14h às 16h Aula trote do curso de Audiovisual;

16h40 Atividade ECA Jr.

17h40 Atividade ECAtlética

[CTR] 19h às 21h Dinâmica quiz do curso de Audiovisual

[CCA]19h30 às 22:30h Apresentação geral do curso e troca de

experiências

[CBD] 19h30 às 20h30 Bate-papo com a bibliotecária da ECA: Marina

Marchini Macambyra

Cronograma da
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15 DE ABRIL: QUINTA-FEIRA

09h30 Interpreteca;

11h Atividade ECA Social

13h00 Hora dos jogos nos times ("Gartic");

16h00 Ex-ecanes Ilustres: Bate-papo com os caloures sobre suas

experiências e trajetórias.

[CMU] 19h às 21h QIB online

[CCA] 19h30 Conversa sobre burocracias e permanência na

Universidade + tour virtual pela USP 
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16 DE ABRIL: SEXTA-FEIRA

09h30 Tour pela ECA através de um vídeo apresentado aos caloures;

[CMU] 10h às 13h Aula magna com Ivan Vilela;

11h30 Caça ao tesouro;

13h30 Atividade BaterECA

15h Atividade CALC

[CTR] 15h às 17h Interação entre calouros e veteranos;

17h10 Quiz sobre a ECA realizado pela Comissão da Semana;

18h30 Cerimônia de encerramento da Semana de Recepção;

[CTR] 19h às 21h Sessão cinema;

[CCA] 19h30 às 22h30 Web Educom.bar: momento de interação entre

veteranes e calouros (curso de Educomunicação)

[CBD] 19h45 Biblio Party! (curso de Biblioteconomia).
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SOBRE AS ATIVIDADES
 

Segunda  

 

Abertura da Semana de Recepção Através do Youtube, os integrantes da

Semana de Recepção irão dar as boas vindas aos caloures e dar início aos

eventos da semana.  

Fala dos docentes 

A diretora da ECA, a presidente da Comissão de Graduação e as

professoras convidadas irão recepcionar os ingressantes pelo Youtube.   

Apresentação Musical 

Pelo Youtube, será exibido um vídeo de uma apresentação musical dos

alunos de Música gravado durante a pandemia.  

Conversa com psicóloga  

A psicóloga convidada irá falar um pouco sobre o momento e as emoções

que os calouros estão tendo que lidar durante suas aprovações e o cenário

de pandemia. O evento será transmitido pelo Youtube e ao final serão

respondidas as perguntas mais votadas na plataforma Sli.do.  
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SOBRE AS ATIVIDADES

 

Apresentação das Entidades

Será apresentado uma compilação dos vídeos institucionais de cada

entidade. O evento será transmitido pelo Youtube e a duração máxima do

vídeo de cada entidade será de até 2 minutos.   

Explicação sobre os times (alcateca)  

 Os membros da gestão da Semana de Recepção irão explicar mais sobre

como funciona o sistema de times para os caloures e indicarão como

podem descobrir (caso ainda não saibam) a qual 'alcateca' pertencem. O

evento será transmitido pelo Youtube.

Interação entre os times

 No Zoom, cada alcateca será organizada em uma sala e os caloures irão

poder se apresentar e interagir com os outros integrantes.

 

Terça  

 

Bate-papo dos cursos nos departamentos 

Para cada curso serão criadas salas no Zoom, onde caloures, veteranes e

professores poderão conversar mais sobre o curso no qual estão inseridos,

respondendo dúvidas e informando os ingressantes sobre o que esperar

de seus cursos.  

 



Cronograma da

10

SOBRE AS ATIVIDADES

 

Momento graduação + intercâmbio  

Uma palestrante e uma intercambista, em transmissão via Youtube, irão

contar sobre como funcionam os programas de bolsas, auxílios e

intercâmbios dentro da universidade e suas experiências.

Jogos Mobile (Among Us e Gartic)  

Os caloures serão organizados de acordo com suas famílias e, assim,

terão mais tempo para se conhecer e descontrair.  

 

Quarta  

 

#Descubra  

As famílias serão organizadas em salas no Zoom e no tempo determinado

terão que criar um clipe para a música que receberam.  

 

Atividades das entidades

Algumas entidades irão realizar atividades com os alunos para gerar

interação e integração, mostrando um pouquinho mais da ECA para os

caloures.
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SOBRE AS ATIVIDADES

 

QUINTA
Interpreteca 

As famílias serão organizadas em salas no Zoom e , após sorteio, cada

família irá indicar uma música para que outra família crie passos

improvisados. Depois de alguns minutos, todas as famílias retornam à sala

principal e mostram o que planejaram. Os melhores ganham pontos para a

Listeca.  

Ex-ecanes ilustres

 No evento, transmitido pelo Youtube, os convidados  contam para os

caloures sobre suas trajetórias e nos minutos finais respondem perguntas

enviadas pelos alunos através do Sli.do. 

 

Sexta  

 

Tour pela ECA (vídeo institucional) 

 Pelo Youtube, será transmitido um vídeo institucional da ECA sobre os

cursos que oferece.  
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SOBRE AS ATIVIDADES

 

Caça ao Tesouro

 Por intermédio do Zoom, os caloures irão receber nomes de objetos e os

deverão procurar em suas próprias residências. A família vencedora será

aquela em que seus integrantes trouxerem mais objetos no menor tempo

possível, além disso, os vencedores também ganham pontos para a

Listeca.

 

Quiz 

Após a exibição dos vídeos, sem que os caloures saibam de que se trata

de uma atividade, serão feitas perguntas aos integrantes das famílias,

quem acertar mais questões ganhará pontos para a Listeca

 

Cerimônia de encerramento  

Assim como na cerimônia de abertura, será utilizado o Youtube. Durante a            

transmissão de encerramento, será anunciada a família vencedora da

Listeca.



 
Confirmação de Matrícula

Matrícula não presencial de
confirmação da Matrícula para os

candidatos convocados em 1ª, 2ª, e
3ª chamadas e que realizaram a

matrícula via internet,
deverá ser confirmada online:

nos dias : 12, 13 e 14 de abril de 2021
 

Equipe de Suporte da Pró-Reitoria de Graduação para
 ajudar o aluno (a) no processo da matrícula. 

Telefones: 11)3091-3403 ou (11)3091-3442

 

Serviço de graduação da
ECA-USP
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ATENÇÃO: POR CONTA DA PANDEMIA - COVID-19

ESTAMOS EM TELETRABALHO, ATENDENDO NA MEDIDA DAS NOSSAS
POSSIBILIDADES POR EMAIL (gradueca@usp.br).

 
 
 

Contem sempre com a equipe de :
Prédio Central, 1º. andar, sala 113

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira 
Horário: 9h às 13h e das 18h às 20h, 

E-mail: gradueca@usp.br
Telefones: (11) 3091-4026(11) 3091-4031

 
 
 

mailto:gradueca@usp.br


QUERIDO CALOURO,
SEJA BEM-VINDO À
FAMÍLIAS ECA-USP!

Querido Calouro, o nosso desejo é que você se sinta bem
entre nós, confortável e acolhido, ao mesmo tempo em que
encontre oportunidades e condições para aprender, crescer e
construir laços de amizades. 
Bem-vindo(a) à Família ECA-USP, e obrigado por nos
escolher.
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Em um contexto de pandemia, é importante fortalecer mais ainda as redes
de apoio aos estudantes para manter a saúde mental e permanência 
 estudantil. Por isso, continuaremos com o projeto das Famílias criado pelo
setor de Eventos em parceria com a Semana de Recepção em 2020. 

A proposta é facilitar o contato entre calouros e veteranos, integrando e
promovendo colaboração e união entre todos os cursos da ECA, das Artes
às Comunicações. E assim, fomentando uma cultura de respeito, amizade e
empatia na Escola!

No ano de 2021, diante do nosso atual cenário de pandemia, repensamos
as Famílias ECA a fim de atender melhor os nossos calouros à distância.
Como o projeto foi criado em 2020, logo antes da pandemia, não foi
possível colocar em prática o formato planejado de forma presencial.
Contudo em 2021, o projeto conta com alterações na logística e usaremos
um formato de apadrinhamento que tem dado bastante resultado em outra
unidade da USP. 

Ficou definido que as famílias (que eram divididas por cores) e os times
(que também eram divididos por cores), continuarão com a mesma divisão
tendo em vista que os grupos das famílias devem estabelecer uma relação
mais intimista e integradora, contendo menos pessoas em cada grupo. Já
as atividades em times, sendo mais gerais, só existirão durante a Semana
para a execução de atividades.

Assim, evidenciam-se as seguintes mudanças: 
Participarão do novo sistema os ingressantes no ano de 2020 e os de 2021.
Cada veterano (2020) apadrinhará, aleatoriamente, um calouro (2021) de
seu respectivo curso.

A partir dos apadrinhamentos serão criadas as Famílias ECA, formadas
aleatoriamente com diversidade de cursos.

No caso da falta de participação ou interesse do veterano, o calouro poderá
contatar os membros da Gestão de 2021, os quais irão remanejar o calouro
para que seja apadrinhado por outro veterano (que passará a ter mais de
um afiliado).

ACOLHIMENTO E APOIO OFERECIDOS AOS NOVOS
ECANOS.

Apresentação das Famílias ECA

15



Elrick on his way to win 1st in
 the 100m Freestyle.

Warming up for the 
200m medley.

Acesse diretamente a central da Guarda Universitária do seu campus no caso de uma emergência.
Veja um mapa com as ocorrências recentes de segurança. Participe e colabore com a prefeitura do
seu campus relatando problemas que você observa. Ajude a USP a ser mais segura para todos.

Você confere aqui os cardápios dos restaurantes de todos os campi da Universidade de São Paulo.
As informações são organizadas por dia para almoço e jantar para uma semana. Você também
pode consultar o saldo do seu RUCard, gerar um boleto para compra de créditos e consultar os
boletos em aberto.

A carteirinha da USP agora também é digital. Ela substitui a carteirinha física, que ainda continua
valendo em todas as situações, e pode ser usada como sua identificação na USP. Com ela você
terá acesso aos restaurantes e bibliotecas.

Agora ficou mais fácil se localizar na USP. Este guia ajudará você a encontrar as várias escolas,
faculdades e institutos da Universidade de São Paulo, além de bibliotecas, restaurantes, bancos e
muito mais. Também é possível localizar as rotas e as posições dos dois circulares da Cidade
Universitária, em São Paulo, além de consultar os telefones de pessoas e de locais da USP.

O Jornal da USP traz as principais notícias da Universidade de São Paulo, incluindo pesquisas
científicas, acontecimentos culturais e acadêmicos, e o calendário de eventos nos vários campi da
USP. Além disso, você também pode escutar a Rádio USP São Paulo e Ribeirão Preto.

O Entreartes é um aplicativo para você conhecer e participar das diversas atividades culturais que
acontecem na USP. Selecionando a atividade desejada e indo até o local  onde ela acontece, você
encontrará um código QR que quando escaneado acumula pontos para trocar por brindes ou para
reverter em carga horária de Atividades Acadêmicas Complementares.

a ECA também
está online!

ECA Notícias
Você está chegando agora e já percebeu que há muitas coisas a conhecer aqui na
ECA... calma, a gente te ajuda! 

Toda semana, você receberá no seu e-mail da USP uma edição do Boletim ECA
Notícias, em que você ficará atualizado sobre tudo o que acontece na Escola:
pesquisas, seminários, concertos, exposições, lançamentos de livros, bolsas e muito
mais.

Tem mais: o site da ECA tem várias informações que serão muito úteis durante a
graduação: grade horária, disciplinas, intercâmbio, iniciação científica, estágios.
Tudo o que você precisa saber sobre a ECA está lá!

www3.eca.usp.br
Pra você que vive conectado, acompanhe a ECA nas redes sociais:

Facebook
@ecauspoficial

Twitter
@ecauspoficial

LinkedIn
@ecauspoficial

LAC – Laboratório Agência de Comunicação 
O LAC tem o propósito de divulgar a produção científica e cultural da ECA
para a toda sociedade. Quer participar? Fale conosco em: lac-eca@usp.br.

Os aplicativos da USP 
Criados pela Superintendência de TI, os aplicativos da USP podem te
ajudar muito na praticidade de sua vida universitária! Todos  estão
disponíveis gratuitamente nas lojas da Apple e Google. 

LEVE A AJUDA NO BOLSO

O trote é proibido na USP. Qualquer calouro que se sentir constrangido ou ameaçado durante
alguma atividade aplicada pelos colegas deve registrar o fato. As denúncias recebidas são
encaminhadas de imediato ao professor responsável pela Semana de Recepção aos Calouros da
Unidade envolvida, que deve tomar as medidas necessárias.
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Bolsas permanência estudantil.
SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SAS
Rua do Anfiteatro, 295, Cidade Universitária - Butantã -

São Paulo / SP - CEP 05508-060

Elrick on his way to win 1st in
 the 100m Freestyle.

VENHA PRA FICAR!
Felizmente, nossa universidade se torna cada vez mais plural. Em meio às
diferentes realidades dos alunos que aqui estudam, as bolsas de apoio à
permanência estudantil têm como objetivo prover melhores condições para que
todos possam usufruir da melhor forma do espaço universitário e das
oportunidades acadêmicas e profissionais que a USP oferece.
Seu lugar na ECA é muito merecido e queremos que você continue a construir
sua história conosco!

Bolsas oferecidas pelo PAPFE (visite sites.usp.br/sas para saber mais sobre
as inscrições):

• Apoio Moradia:
Consiste em vaga gratuita na moradia da Universidade; o campus dispõe de cinco blocos de
alojamento, totalizando 252 vagas. A definição da vaga é feita por meio de processo seletivo realizado
pela Comissão de Admissão do Alojamento Estudantil – CAAE;

• Auxílio Moradia:

É o auxílio financeiro mensal destinado aos alunos com alta vulnerabilidade socioeconômica (perfil de
maior necessidade de atendimento) que não foram contemplados com a vaga na moradia universitária.
A definição do auxílio é feita pelo processo seletivo do PAPFE e pelo processo seletivo realizado pela
Comissão de Admissão do Alojamento Estudantil – CAAE. Ajuda de custo no valor de R$ 400,00 por
até 2 anos. Limite de renda per capita de 3 salários mínimos vigentes. Não cumulativo com apoio
transporte;
ATENÇÃO! Alunos que tiverem interesse no auxílio moradia financeiro deverão se inscrever
obrigatoriamente no PAPFE e realizar entrevista com entrega de documentação no Serviço Social do
campus, respeitando os prazos do processo seletivo, sob pena de não serem classificados caso se
inscrevam somente no processo da CAAE.

• Apoio Transporte:

Auxílio financeiro mensal, durante o período letivo (benefício não creditado nos meses de janeiro e
julho), para deslocamento do aluno da residência até a Universidade, válido por até 12 meses. Não se
trata de auxílio para deslocamento do aluno entre a cidade de origem e a cidade de São Paulo. Não
cumulativo com auxílio moradia financeiro. Valor R$ 200,00.

 Apoio Alimentação:
Isenção do pagamento de refeições nos Restaurantes Universitários; válido por até 2 anos.

Fonte: http://www.puspsc.usp.br/bolsas-e-auxilios/18

Outras bolsas podem ser oferecidas no decorrer do ano, seja pelas Pró-Reitorias ou Unidades de
Ensino. Para aquelas que exigem classificação socioeconômica, a inscrição no PAPFE é
obrigatória (acesso pelo Júpiterweb).
A divulgação é feita nos sites das unidades, no site da SAS-USP, no Boletim Informe Geral ou
outros informes enviados diretamente no e-mail do aluno.

Bolsa Livros:
Consiste em créditos disponibilizados para aquisição de livros na Editora da USP (Edusp) durante o
período letivo (benefício não creditado nos meses de janeiro e julho); válido por até 12 meses. O
aluno pode ser contemplado com a bolsa por 2 anos (consecutivos ou não). Cumprido esse
período, sua inscrição é automaticamente bloqueada pelo sistema. Limite de renda per capita de 2
salários mínimos vigentes. Valor R$ 150,00 em créditos.



A Aliança Bíblica Universitária é um
movimento de estudantes que acredita
que é possível unir fé e razão dentro
da Universidade.
@abunausp

NOVAS OPORTUNIDADES
As entidades e coletivos da Escola de Comunicações e Artes são uma
ótima oportunidade de adquirir experiência prática em suas respectivas
áreas e criar vínculos com alunos de toda a Escola. Com anos de
tradição, proporcionam aos alunos maior integração junto à
Universidade e aproveitamento dos recursos que a Escola tem a
oferecer!

Confira a lista de entidades da ECA. Para entrar em contato com cada
uma, acesse a página do Facebook  indicada com @.

CCex, Iniciação Científica, Imersões do
NCE, Intercâmbio, Entidades e Coletivos.

O Centro Acadêmico Lupe Cotrim é a
entidade que representa politicamente
os estudantes da ECA.
@lupecotrim

A ECAtlética reúne os times de diversas
modalidades esportivas praticadas pela
ECA, além de organiza festas e jogos
universitários.
@ecatletica 

A BaterECA é a bateria universitária
da ECA. O grupo apresenta-se em
comemorações e jogos da Escola.
@batereca

O Projeto Redigir é um curso de
Comunicação e Cidadania oferecido
pelos alunos da ECA à comunidade em
geral.
@redigir

O Rosa dos Ventos é um projeto de
extensão de turismo social composto
por alunos da Universidade de São
Paulo.
@rosadosventos.usp

O CAP Encontros é um cursinho popular
dos alunos de Artes Visuais para
vestibulandos que prestarão a prova de
habilidades específicas.
@capencontros

A ECA Jr. é a empresa júnior do
CRP, com alunos dos cursos de
Relações Públicas, Publicidade e
Propaganda, e Turismo.
@agenciaecajr

Jornalismo Júnior é a empresa júnior
formada por alunos de Jornalismo da
ECA.
@jornalismojunior

A Com-Arte Júnior, conhecida como
CAJu, é a empresa júnior do curso de
Editoração.
@ComArteJr

O Sindicato Aurirroxo é a torcida
organizada da ECA.
@sindicatoaurirroxo

O Coletivo Feminista da ECA é o
coletivo que reúne as mulheres da ECA
a fim de tratar de assuntos de gênero e
unificar a comunidade feminina.
@femina.eca

O Coletivo OPA Negra é formado
por estudantes negros da ECA, no
intuito de fortalecer a resistência da
população negra na Universidade.
@opanegra

O Coletivo Camaleoa é o coletivo de
estudantes LGBT+ que tem por
objetivo integrar e fortalecer a
comunidade LGBT+ dentro da Escola.
@coletivolgbteca

A Semana de Recepção é a entidade
responsável por organizar a recepção
dos calouros da ECA, inserindo-os na
Escola de forma acolhedora.
@SemanaDeRecepcaoECA
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A ECA Social é uma entidade sem
fins lucrativos gerida por alunos da
ECA para atender o terceiro setor.
@ecasocialusp

Entidades e Coletivos



Elrick on his way to win 1st in
 the 100m Freestyle.

Warming up for the 
200m medley.

Como se candidatar e participar?
Atualmente, a seleção é pelo Programa Unificado de Bolsas (PUB) 
Acesse o Edital PUB:        

NOVAS OPORTUNIDADES

Iniciação Científica (IC)
Programa voltado para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, que busca aproximar os
estudantes de graduação do universo da pesquisa científica. Busca, também, proporcionar o
aprendizado de técnicas e métodos científicos, em como estimular o desenvolvimento do pensamento
científico e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas
da pesquisa. 

CCex, Iniciação Científica, Imersões do
NCE, Intercâmbio, Entidades e Coletivos.
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Apresentação aos estudantes:
 bolsas, programas e atividades desenvolvidas pela

 Escola de Comunicações e Artes

Comissão de pesquisa da ECA:

A Universidade vai muito além da sala de aula!
Aqui na ECA, além de todo o aprendizado que as aulas te trarão, você também
tem a oportunidade de se envolver com projetos de iniciação científica, trabalhos
de estágio, voluntariar-se a trabalhos no setor de eventos e em ONGs que têm
parceria com o Núcleo de Comunicação e Educação ou fazer parte de alguma
entidade ou coletivo que tenha a ver com você. Todas essas atividades, além de
promoverem certificados de horas complementares, também enriquecem seu
currículo e, principalmente, constroem seu repertório profissional e suas
experiências de vida.
Então não perca a chance de aproveitar tudo o que Escola de Comunicações e
Artes tem para te oferecer!
Aqui vão algumas oportunidades:

USP oferece bolsas de estudo para alunos de Graduação
Mais informações: 

Manual da Iniciação Científica pelo QR Code:



INTERCÂMBIO USP
Você sabia que é possível fazer intercâmbio no exterior durante a sua graduação na ECA?
Ao ingressar na Escola de Comunicações e Artes você vai perceber que fazer um intercâmbio é uma
ótima ideia para quem quer criar novas experiências e incrementar um pouco a vida e o currículo -
além de complementar os seus estudos.
Muitos se perguntam: como é possível realizar um intercâmbio em conjunto com a graduação? 
A primeira das orientações é: planeje-se! Você precisa se atentar aos editais que frequentemente
são publicados, para checagem da documentação. Nos editais você fica sabendo também todos os
requisitos que a universidade do exterior exige. 
Além disso, você também precisa decidir por qual sistema você concorrerá às vagas de intercâmbio. Você
pode tentar pela ECA ou pela Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional
(AUCANI). Na ECA os editais sempre são publicados no início do semestre; já na AUCANI, há editais ao
longo de todo o ano.
Não se esqueça de conferir os requisitos necessários para ingressar no processo seletivo! Um dos
requisitos é ter média ponderada acima de 7 (Não se preocupe! Você ainda saberá o que isso irá
significar na sua vida acadêmica), ter cumprido 2 semestres e 20% dos créditos exigidos para a
conclusão do seu curso.
Você também pode concorrer a  bolsas de auxílio financeiro para te ajudar nessa aventura sem se
preocupar tanto com o dinheiro.
As orientações finais pra você que gostaria de fazer um intercâmbio através da universidade são:
pesquise a respeito das universidades conveniadas à ECA e à USP; aprenda outros idiomas; faça
os testes de proficiência em língua estrangeira; procure estar presente e sempre tirar boas notas
durante a sua graduação; participe de projetos de iniciação científica e de projetos de cultura e
extensão. Envolva-se com projetos e atividades extras pois tudo isso conta muitos pontos.

Elrick on his way to win 1st in
 the 100m Freestyle.

A CCEx
A Comissão de Cultura e Extensão (CCEx) da Escola de Comunicações e Artes visa atender a
sociedade em sintonia com as necessidades da Escola e de seus Departamentos. Para isso, dentre
outras atividades, ela promove cursos de especialização lato-sensu, aperfeiçoamento e difusão, além
do Programa Profissionalizante e do Programa de Atualização em diversas áreas das artes e das
comunicações, com qualidade reconhecida pela sociedade. Também promove exposições, mostras,
seminários, workshops, palestras, masterclass, oficinas, apresentações musicais, teatrais e eventos
culturais e artísticos de interesse das áreas que constituem nossa Escola.
A comissão tem uma política de apoio financeiro a iniciativas de pequeno porte. A Comissão de
Cultura e Extensão Universitária coordena a participação da ECA em diversos eventos e programas
promovidos pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, que estreitam os laços da
universidade com a sociedade: os eventos da Semana de Arte e Cultura, Feira de Profissões da USP,
Visitas Monitoradas, e os Programas: A Universidade e as Profissões, A Universidade Aberta à
Terceira Idade, Eu na USP Jr, Aproxima-Ação e USP Legal.

Contato: ccex-eca@usp.br 
Presidente: Prof. Dr. Francisco Carlos Paletta

CCex, Iniciação Científica, Imersões do
NCE, Intercâmbio, Entidades e Coletivos.
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NOVAS OPORTUNIDADES

Em caso de dúvidas, procure a CRINT:
Facebook: fb.com/crinteca
Instagram: @CrintECA
Por Thaise Desirree Braga Lucena da Silva, da Comissão de Relações Internacionais da ECA-
USP.



Fonte: www3.eca.usp.br/cdh

Elrick on his way to win 1st in
 the 100m Freestyle.

Warming up for the 
200m medley.

COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS
A Comissão de Direitos Humanos da ECA tem como objetivo combater ações que ferem os
direitos humanos no âmbito da comunidade ecana, como a discriminação racial, as violências
de gênero, o machismo, a lgbtfobia, a xenofobia, preconceitos e assédios.  A CDH/ECA tem
como metas atuar não apenas no acolhimento das vítimas e na apuração de denúncias de
violações aos direitos, mas especialmente na promoção de atividades educativas, formativas
e informativas sobre os Direitos Humanos e a vida em uma coletividade plural e democrática.

O objetivo é criar meios para que estas questões sejam discutidas, além de instrumentos para
que as discriminações e violações sejam combatidas, resguardando os direitos básicos da
comunidade e promovendo uma cultura de respeito à diversidade na ECA.

Contato: cdh.eca@usp.br
Presidente: Profa. Dra. Cláudia Lago

O Escritório USP Mulheres, coordenado pela Profa. Dra. Maria Arminda do Nascimento
Arruda, integra, a partir de 2016, o programa ElesPorElas – HeForShe, com o projeto-piloto
Impacto 10x10x10, que visa atingir 10 países, 10 empresas e 10 universidades, da
Organização das Nações Unidas (ONU). A Universidade de São Paulo (USP) foi uma das 10
universidades escolhidas ao redor do mundo para compor esse movimento, sendo a única
latino-americana. O enfrentamento à violência contra a mulher é o tema principal do Escritório
USP Mulheres e também do conjunto das 10 universidades de Impacto no mundo. O
Escritório é responsável pela proposição e implantação de iniciativas ou projetos voltados
para a igualdade de gêneros e empoderamento de mulheres. Pretende trabalhar em rede,
pensando soluções em conjunto, com o corpo universitário, com o auxílio dos grupos e
coletivos estudantis e de docentes.

Acesse o site uspmulheres.usp.br para saber mais sobre as redes de atendimento à mulher
da USP-SP.

ESCRITÓRIO USP MULHERES, Avenida Prof.
Lucio Martins Rodrigues, 310 – Bloco B - 2º andar –
Sala 3 

11 2648-1371 / 11 2648-1367
uspmulheres@usp.br

USP MULHERES
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É um serviço de atendimento à comunidade interna com atribuições de ouvir,
encaminhar e acompanhar críticas e sugestões.
ouvidoriaeca@usp.br

Prof. Dr. Vitor Souza Lima Blotta

  Ouvidoria da ECA-USP



Elrick on his way to win 1st in
 the 100m Freestyle.

Warming up for the 
200m medley.

 
 

                              
Confira algumas indicações de recursos médicos que podem te ajudar nos

momentos de aperto:

SAÚDE É PRIORIDADE

Clínica Psicológica “Durval Marcondes” (Clínica-Escola), do Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo (IPUSP).
Neste momento de pandemia, o IPUSP oferece atendimento psicológico gratuito à toda
comunidade USP devido aos danos na saúde mental em tempos de pandemia. Basta
preencher o formulário abaixo e aguardar o contato por email:  https://cutt.ly/oxPAFSC 
O IPUSP está localizado na Avenida Professor Mello Moraes, 1721 – Bloco D – Cidade
Universitária, em São Paulo (SP).
http://www.ip.usp.br/site/servicos-a-comunidade/
 

Atendimentos psicológicos
gratuitos

Programa Acolhe-USP
Rua do Anfiteatro nº 295 - Cidade Universitária - Butantã - São Paulo
(11) 3032-1127 / 3091-8345
e-mail: acolheusp@usp.br
O Programa de Acolhimento é formado por uma equipe de profissionais do Serviço Social,
Psicologia e Enfermagem mantido pela Divisão de Promoção Social da Superintendência de
Assistência Social (SAS), para acolher e atender os alunos, docentes e funcionários da
comunidade USP que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas.
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Hospital Universitário:
Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 - Aberto 24 horas - (11) 3091-9200
Como fazer o cartão de matrícula no HU: www.hu.usp.br/faq
Agendamento de consultas: www.hu.usp.br/agendamentos

Centro de Saúde Escola Butantã  
Av. Vital Brazil, 1490
Telefone: (11) 3061-8571 / 3061-8575 / 3061-8580
Especialidades: Clínica Geral, Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria, Psicologia, Fonoaudiologia e
Odontologia.

UBS Butantã 
das 7h às 19h (acolhimento dia)
R. Cabral de Menezes, 51
Telefone: (11) 3726-1838 / 3726-8591
Especialidades: Clínica Geral, Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria, Fonoaudiologia, Nutrição,
Psicologia e Odontologia.

Fisioterapia CEPE USP 
São atividades físicas para pessoas com deficiências, alterações posturais, lesões ortopédicas
da coluna vertebral, pós-traumatismos (joelho, ombro), pós-AVE, (acidente vascular encefálico)
osteoporose, fibromialgia entre outros.
O programa consiste em exercícios de alongamento, relaxamento, flexibilidade, mobilidade
articular das estruturas músculo-esqueléticas e fortalecimento muscular, visando estabilizar as
estruturas e atenuar o quadro de dor. Durante fases mais restritivas da pandemia, este serviço
pode estar suspenso.

Clínica Social Casa 1
Rua Condessa de São Joaquim, 277 – Bela Vista
centrocasaum@gmail.com
O atendimento é voltado para a população LGBT em dias predeterminados gratuitamente ou a
baixo custo.
Os interessados devem preencher um formulário.



TÁ SE ACHANDOTÁ SE ACHANDO
Mapa da Escola de Comunicações e Artes
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Perdido, talvez. De barriga vazia, jamais! Acesse o QR Code abaixo
para conferir principais pontos de alimentação na Cidade Universitária

Para mais informações acesse: www.usp.br/mapas

TÁ SE ACHANDO
Mapas da Cidade Universitária

Com uma área de mais de 7.443.770m², a Cidade Universitária Armando de
Salles Oliveira não é um lugar difícil de se perder. Confira alguns mapas que
vão te ajudar a deslumbrar-se com a Cidade Universitária sem passar aperto!
Em breve, você saberá os caminhos do campus de cor, fique tranquilo! 

O transporte na Cidade Universitária é essencial para a vida da maioria dos
universitários. No começo, é normal ficar perdido com as linhas de ônibus e
as rotas, mas aos poucos você se sentirá em casa!
Os Ônibus Circulares 8012, 8022 e 8032, são gratuitos para os estudantes
mediante apresentação de seu Bilhete USP. O ponto final e inicial deles é
no Terminal Butantã, ao lado da Estação Butantã da Linha Amarela do
Metrô.

Warming up for the 
200m medley.

Além dos circulares, outras linhas passam pela Cidade
Universitária. Você pode saber mais sobre isso e sobre como
conseguir seu Bilhete Único de Estudante ou Passe Livre da
SPtrans escaneando esse QrCode:
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O que fazer pela cidade de São Paulo
gratuitamente

Com a pandemia, muitos destes lugares permanecem fechados. Mas logo, as
coisas irão melhorar e voltaremos presencialmente! Então confira alguns dos
muitos locais de aprendizado fora da sala de aula. Afinal, a cidade universitária
tem museus, bibliotecas e praças para você conhecer, dá uma olhada!

Bibliotecas

Complexo Brasiliana - R. da
Biblioteca, 21 - Cidade
Universitaria

A Biblioteca da ECA-USP oferece livros, revistas,
jornais e outros documentos impressos; acesso a
revistas eletrônicas, eBooks, bases de dados e outros
recursos assinados pela Universidade; audição de
discos e CDs do acervo, nos equipamentos da
Biblioteca; visualização de filmes em DVD e vídeo do
acervo, nos equipamentos da Biblioteca.
www3.eca.usp.br/biblioteca/sobre

Horário de funcionamento:
de segunda a sexta, das
08h às 21h45.

Museu
de Arqueologia e
Etnologia
Universidade de
São Paulo - Av.
Prof. Almeida
Prado, 1466 
11 3091-4905
www.mae.usp.br

Museus

Espaço das Artes - ECA-USP
Rua da Praça do Relógio -
160 - Cidade Universitária
11 2648.0254

Museu Oceanográfico 
Instituto Oceanográfico 
Praça Oceanográfico, 191
11 3091-7149
museu.io@usp.br

MAC USP -
Museu de Arte
Contemporânea
da Universidade
de São Paulo
Avenida Pedro
Álvares Cabral,
1301
11 2648.0254

MAIS ESPAÇOS NO CAMPUS

Museu de
Zoologia
Av. Nazaré, 481 -
Ipiranga, São
Paulo
11 2065-8100
wwww.mz.usp.br
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O serviço de Atendimento da Biblioteca da ECA
tem se mantido ativo e disponível remotamente
para os usuários. As questões da comunidade
são respondidas pelo e-mail
ecabiblioteca@usp.br e os usuários podem
encontrar no blog e nos perfis da biblioteca no
Facebook, Twitter e Instagram notícias e
informações de interesse neste momento, como
diacas de uso dos recursoss online. 

10 

O serviço de grande parte da equipe da
BBM está atuando remotamente, por
meio de teletrabalho, os contatos e
atendimentos devem ser feitos, a partir
deste momento, pelos e-mails
biblioteca@bbm.usp.br e bbm@usp.br.

mailto:biblioteca@bbm.usp.br
mailto:bbm@usp.br


O que fazer pela cidade de São Paulo
gratuitamente

Cinema

Atividades Físicas

CINUSP
Endereço: Colmeia
s - Favo 04, R. do
Anfiteatro
11 3091-3540

CINEMÁRIO
Biblioteca Mário de
Andrade
Rua da Consolação,
94 - Consolação
11 3775-0002

Centro Cultural do
Banco do Brasil
Rua Álvares
Penteado, 112 -
Centro
11 3113-3651

CineSesc
Rua Augusta, 2075
- Cerqueira César
11 3087-0500

1 - Portarias I & II
2 - Conjunto Aquático
3 - Estádio
4 - Campos de Futebol
5 - Campo de Futebol
Areia
6 - Espaço
Multiúso/Nuri
7 - Vestiários,
Lanchonete
8 - Pista de Atletismo
9 - Velódromo
10 - Quadras Externas
11 - Quadras Cobertas
12 - Quadras de Tênis
13 - Raia Olímpica

Espaço Ouvillas – Parque Villa-Lobos
Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto
de Pinheiros

MAIS ALGUMAS SUGESTÕES

CEPEUSP
Centro de Práticas
Esportivas da USP
Endereço: Praça 02,
Prof. Rubião Meira, 61
- Cidade Universitária

27



Setor de Eventos 

Presidente da Comissão de
Graduação

 
Malu Bianchi Avila
(coordenadora de Eventos)
Rebeca de Souza (estagiária)

Profa. Dra. Cibele Araújo Camargo
Marques dos Santos
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Diretora da Escola de
Comunicações e Artes

Prof. Dr. Eduardo Henrique Soares
MonteiroVice-Diretor da Escola de

Comunicações e Artes

Profa. Dra. Brasilina Passarelli

Organização
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Diretoras de Captação de
rrecursos

Diretoras de Produtos

Diretores de Artes

Diretora de redação

Diretoras de Atividades

Diretora de Finanças

Diretor de mídias sociais Gabriela Carvalho de Oliveira

Ana Luisa Cerqueira
Giovanna Correia da Franca

Maxcinne Gregória

Glória Beatriz
Priscila Son

Allanis Carolline

Sophia Fernandes

Beatriz Valentim Perna
Gabriel Jardim

Juliana Reis
Thais Kaori

Comissão da Semana de
Recepção 2021


