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Programação proposta pela  

Comissão de Recepção dos Calouros 2021 do Curso de Farmácia 

Período: 12 a 16 de abril de 2021 

 

1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS 

A Comissão de Recepção dos Ingressantes 2021 é composta por ingressantes 2020 que 

se voluntariaram a organizar e elaborar atividades durante a Semana de Recepção dos 

Calouros, prevista no calendário da USP para o período de 12 a 16 de abril. Para este ano,  

devido a pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), foi elaborado um cronograma 

de atividades remotas. As atividades propostas visam promover a integração entre os 

calouros e a familiarização com o curso escolhido. Além disso, procura-se estimular o contato, 

dentro do alcance possibilitado pelo meio virtual, com tudo que a faculdade e a Universidade 

como um todo proporcionam, desde a vida acadêmica até atividades extracurriculares, como 

entidades, projetos de extensão e esportes.  

 

2. CRONOGRAMA 

As atividades propostas foram divididas entre os 5 dias da Semana de Recepção, 

detalhadas nos itens abaixo. Todas as reuniões e palestras da semana serão realizadas pela 

plataforma Google Meet. 

 

a. Segunda-feira (12/04) 

 

I. Recepção aos calouros com a Comissão + Divisão dos times  

Os alunos veteranos, membros da Comissão, receberão e se apresentarão para os calouros, 

explicando brevemente o que é a Comissão e qual a sua função durante a semana, além de 

informar sobre como será o funcionamento. Ainda, os alunos serão divididos de forma 

aleatória em 10 times, número maior do que os realizados nos anos passados, visando 
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aproximá-los entre si e entre nós também, uma vez que o contato virtual dificulta a 

integração. 

 

II. Aula Magna 

Os calouros terão uma aula virtual com a Profa. Dra. Cristina Northfleet de Albuquerque, 

docente do Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica, membro da Comissão de 

Graduação, e docente indicada para a composição da Comissão de Recepção, sobre pautas 

iniciais acerca do curso de farmácia. 

 

III. Palestra de abertura com o Diretor da FCF 

O Diretor da FCF, Prof. Dr. Humberto Gomes Ferraz, dará uma palestra de abertura, dando um 

parâmetro geral sobre a faculdade e recepcionando oficialmente os calouros. Também será 

passado o vídeo institucional da FCF-USP. 

 

IV. Palestras 

Após as apresentações de abertura, os calouros terão uma série de palestras sobre o curso. As 

Comissões ligadas diretamente à graduação farão uma breve palestra (10 a 15 minutos) com o 

intuito de apresentar cada área e passar somente informações relevantes e de interesse para 

os ingressantes da faculdade, sendo as comissões as seguintes:  

 Palestra da Comissão de Graduação em conjunto com a Comissão de Coordenação de 

Curso ministrada pela Profa. Neuza Mariko Aymoto Hassimotto e Prof. Eduardo 

Purgatto 

 Palestra da Comissão de Estágios ministrada pela Profa. Irene Satiko Kikuchi 

 Palestra da Comissão de Pesquisa ministrada pela Profa. Célia Regina da Silva Garcia 

 Palestra da Comissão de Relações Internacionais ministrada pela Profa. Nádia Araci 

Bou Chacra 
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Vale informar que às 11:15, após a apresentação da Comissão de Coordenação de Curso 

faremos uma breve pausa para que a atenção dos calouros seja mantida.  

 

V. Sorteio de padrinhos e madrinhas  

Na parte da tarde, haverá o sorteio dos padrinhos e madrinhas, membros da comissão 

que serão responsáveis por acolher os calouros e apresentar a Universidade, faculdade, 

graduação, etc. 

 

b. Terça-feira (13/04) 

 

VI. Apresentação das entidades 

Apresentação das entidades e projetos de extensão aos calouros terá início às 09:00, 

mostrando seus ideais, projetos e papel dentro da faculdade e para a comunidade. Contará 

com a palestra da:  

Associação Atlética Acadêmica de Farmácia e Bioquímica (AAAFB),  

Bandeira Científica,  

Campanha de Diabetes e Hipertensão,  

Centro Acadêmico de Farmácia e Bioquímica (CAFB),  

Coletivo LGBT, Coletivo Negro,  

Cursinho Popular Clarice Lispector,  

Farma Júnior, 

 Farmácia Acadêmica Social (FAS),  

Farmatuque,  

Federação Brasileira de Acadêmicos de Farmácia  

Jornada Científica Acadêmica, Jornada Universitária da Saúde.  

As apresentações contarão com pausas sucintas entre as palestras, além de um 

intervalo maior no meio do período total destinado a essas com o objetivo de manter a 

atenção dos alunos.  
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c. Quarta-feira (14/04) 

 

VII. Aula trote 

A comissão de recepção dos calouros convidou o professor Pedro Miguel Vidinha Gomes do 

Instituto de Química (IQ - USP) para ministrar uma aula trote na manhã de quarta-feira (10:00 

até 10:40). Essa atividade consiste em uma falsa aula introdutória, em que na verdade o 

professor abordará conceitos avançados do curso com explicações rasas a fim de deixar os 

calouros confusos e preocupados com a graduação que está por vir. Vale ressaltar que logo 

após a aula os alunos serão avisados que era apenas um trote, e não precisam se preocupar 

em entender a matéria naquele momento.  

 

VIII. Tarde dos Times 

Na parte da tarde, os calouros serão divididos em 5 grupos de acordo com os times 

pré-definidos na segunda-feira (12/04). Cada grupo será destinado a uma sala virtual 

diferente, e os representantes dos times rotacionarão entre elas a fim de apresentar a 

modalidade e os atletas que a compõem. Essa dinâmica tem a finalidade de promover o maior 

contato com os esportes e incentivar a prática de atividades físicas durante o período de 

afastamento da vivência universitária presencial, além de incentivar maior integração entre 

os calouros e veteranos que fazem parte dos times. 

 

d. Quinta-feira (15/04) e Sexta-feira (16/04) 

 

IX. Gincana das entidades 
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Atividade realizada com as entidades, que inclui brincadeiras, dinâmicas e conversas, a 

fim de promover um maior contato dos calouros com as entidades e despertar o interesse 

neles em ingressar nelas. 

 

Segue, abaixo, o cronograma simplificado da Semana de Recepção. 

 

 

Ao final da Semana de Recepção, a Comissão também se compromete a elaborar e entregar 

um relatório final que apresente e descreva as atividades realizadas com os calouros, 

explicitando as dinâmicas desenvolvidas e a importância delas para promover uma boa 

integração dos calouros na vida universitária. 

 


