
Descritivo das atividades da Semana de Recepção dos Calouros
Faculdade de Odontologia da USP

12 a 16 de abril de 2021

Data Atividad
e

Atividade Descritivo

12/0
4

9h - 
videos

Vídeos 
Institucionais:
USP
Reitor
Diretor
Vice Diretor
Comissão de 
Graduação
Comissão de 
Recepção

Serão apresentadas mensagens 
mostrando a Universidade (vídeo 
institucional da USP; as falas do Diretor 
da Unidade e do Vice Diretor. Também 
teremos um vídeo do Coordenador da 
Comissão de Graduação e da Comissão 
de Recepção deste ano.

10h - 
online

Disque Trote

Prof Oswaldo Crivello vai apresentar esse
apoio ao estudante ingressante, 
caracterizando uma importante 
ferramenta de regulação das atividades 
de acolhimento dos calouros

11h - 
videos

02 Palestras - 
Ética na 
formação do 
Profissional de 
Saúde
Prof Edson 
Garcia Soares - 
FORP
Prof Rielson José 
Alves Cardoso - 
SLMandic

Ambos os professores falam sobre a 
ética na formação do profissional de 
saúde, também observando o quadro da 
pandemia. Importantes falas para 
embasar o ingressante no contexto ético
que sua formação deve assumir, tanto 
por parte do curso oferecido, quanto de 
seu compromisso como profissional da 
saúde na sociedade brasileira.

12h - 
videos

Vídeos de boas 
vindas de 
professores da 
FOUSP

Serão vídeos curtos com mensagens 
diretas de boas vindas aos ingressantes

14h - 
online

Gincana + tira 
dúvidas

Membros das entidades da FOUSP que fazem 
parte da 
Comissão Organizadora da Semana de Recepção 
irão 
explicar como será feita a Gincana  e a Gincana 
Solidária para os  calouros, além de tirar 
possíveis 
dúvidas sobre as atividades.

15h - 
online

Apresentação do
CA

Membros da gestão atual do Centro Acadêmico 
FOUSP irão apresentar a entidade e seus 
integrantes.



Data Atividad
e

Atividade Descritivo

16h30 - 
online

Vivendo a 
Universidade - 
CA

Membros do CA da FOUSP fazem uma 
apresentação sobre os básicos da vivência na 
universidade. Serão abordados tópicos como: 
estágios, iniciação científica, listas de material 
entre outros temas co cotidiano.

17h30 - 
online

Bate papo 
aberto

Espaço aberto para os novos integrantes 
conversarem com membros das entidades e 
outros veteranos sobe qualquer dúvida que 
possa surgir. Nessa edição convidamos o ex-
aluno Emerson Santiago para fazer parte da 
conversa junto com o CA.

14/0
4

9h - 
online

Café da manhã 
com os 
professores e 
alunos

Um café da manhã descontraído, com os
professores, funcionários e alunos, para 
uma conversa rápida e gostosa de 
acolhimento e boas vindas

10h - 
videos

Comissões 
Estatutárias

Os Presidentes das comissões 
apresentam, em vídeos curtos, o papel 
de cada comissão aos alunos 
ingressantes.

11h - 
online

Palestra - Profa 
Katia Boulos - 
FMUSP

A Profa Katia abordará o tema de 
Prevenção e Combate à Violência contra 
a Mulher, que tem sido uma esforço da 
Universidade em apoio às mulheres

12h - 
videos

Ex-alunos FOUSP
ao redor do 
mundo

Ex-alunos de graduação apresentam a 
sua atividade atual em diversos lugares 
do mundo

15h - 
online

Apresentação do
CUBO

Membros da gestão atual do Congresso 
Universitário Brasileiro de Odontologia - CUBO - 
apresentam o Congresso e como está sendo 
organizado para a edição 2021.

17h30 - 
online

Bate papo 
aberto

(Ídem atividade dia 12/04)

16/0
4

9h - 
video

Palestra - Márcio
Bragamini - 
Psiquiatria do HU

O Dr. Márcio abordará o tema Saúde 
Mental em meio à pandemia.

10h - 
video

Como utilizar a 
Biblioteca da 
FOUSP?

A Sra Lúcia Verônica, Coordenadora da 
nossa Biblioteca, assim como a Sra 
Glauci, Bibliotecária, apresentarão como 
os alunos podem fazer uso da nossa 
Biblioteca, uma das mais completas da 
América Latina

11h - 
videos

Boas vindas de 
professores de 
outras unidades

Colecionou-se uma série de mensagens 
de boas vindas de vários docentes de 
outras unidades, direcionadas aos alunos
da FOUSP e é muito interessante ver as 



Data Atividad
e

Atividade Descritivo

falas importantes dos docentes e como 
eles veem o curso de Odontologia na 
USP

12h - 
videos

Boas vindas dos 
funcionários da 
FOUSP

Uma 'serie de mensagens de boas 
vindas de alguns dos nossos 
funcionários, acolhendo e mostrando a 
alegria em receber os novos alunos!

15h30 - 
online

Apresentação da
Atlética

Membros da gestão atual da 
Atlética Odonto USP irão 
apresentar a entidade e seus 
integrantes.

17h30 - 
online

Bate papo 
aberto

(Ídem atividade dia 12/04)


