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A Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo,  apresenta o Relatório Circunstanciado das atividades realizadas durante a Semana de

Recepção aos Calouros, realizada no período de 17 a 22 de fevereiro, com base no tema da campanha de recepção do ano 2019, qual seja “Chega mais”, e nos

princípios que norteiam a recepção na Universidade de São Paulo, como o culto ao humanismo, a solidariedade, o respeito absoluto aos indivíduos e a conscientização

sobre responsabilidade social. 



PANORAMA DA RECEPÇÃO
Neste ano de 2019, a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo implementou

o Sistema de Matrícula Virtual. Em decorrência disso, o primeiro contato com o calouro ocorreu via
internet, nas mídias sociais.  Antes de se apresentarem para a Semana de Recepção aos Calouros,
no início do período letivo, foram acolhidos por seus veteranos, pela equipe do Serviço 
de Graduação e pelo Serviço Social da Prefeitura do Campus. Buscou-se tal aproximação no sentido
de apoiar os calouros  e auxiliá-los de forma integral, principalmente nas questões referentes à
confirmação da matrícula na etapa presencial, logística e possibilidades de estadia ao redor do
Campus,  esclarecimentos sobre o funcionamento da Faculdade, acesso ao Sistema Corporativo,
cadastro de solicitações de bolsas dentro do Programa de Permanência Estudantil, dentre 
outros.  Foram os primeiros passos na concretização do Projeto “Calouro Humano”,  que visa 
fundamentalmente, a acolhida dos calouros e de seus familiares no início do ano letivo, como parte
da Recepção aos Calouros na Faculdade de Odontologia de Bauru. Além disso, neste primeiro contato,
os calouros receberam informações sobre a Programação da Semana de Recepção aos Calouros, o
Convite aos Pais para o primeiro dia da Semana, e sobre as doações como contribuição das famílias
às campanhas sociais planejadas para serem desenvolvidas durante a recepção na FOB: "Calouro
Humano Adota uma Pessoa Idosa" - Arrecadação de produtos de higiene pessoal para visita ao
Asilo Vila Vicentina de Bauru, e "Alimentar-se Bem - Cuidados em Saúde" - Arrecadação de um
saco de arroz ou feijão para a Associação de Combate ao Câncer de Bauru.

Iniciando-se as atividades programadas da Semana de Recepção aos Calouros no domingo,
dia 17 de fevereiro, os calouros e seus familiares foram carinhosamente recebidos por toda 
comunidade interna Uspiana, em especial pelos veteranos dos cursos de graduação em Odontologia,
Fonoaudiologia e  Medicina, agora de forma presencial e marcante. A programação do domingo 
envolvia uma Cerimônia de Abertura com a presença dos dirigentes do Campus USP de Bauru  e
autoridades USP, um Bate-papo entre Direção e Pais, orientações sobre A Saúde do Aluno, 
apresentação do Programa USP Recicla, um delicioso Brunch Integração em clima de muita alegria
e celebração, uma calorosa recepção aos calouros com brincadeiras de recepção programadas e
orientadas pelo Grupo Setorial Pró-Calouro do Campus USP de Bauru, e um Tour opcional às 
dependências da FOB, encerrando as atividades do dia.

A Cerimônia de Abertura da XXI Semana de Recepção aos Calouros contou com a 
apresentação dos talentos do Campus, do 3º ano do Curso de Odontologia, Maria Carolina Guiotti
de Oliveira (voz) e  Ricardo Zappalá Santos (violão), e com um belíssimo fechamento pela Bateria
da FOB-USP, em clima de muita animação e acolhimento.  Na sequência, os dirigentes do Campus
USP de Bauru, tiveram a oportunidade de estabelecer um contato mais próximo com os pais dos
calouros,  esclarecendo dúvidas acadêmicas,  sobre a estrutura do Campus, saúde e segurança 
dos alunos.  Na oportunidade a preocupação e inquietações dos pais foram minimizadas. 
Concomitantemente, os alunos participavam da Apresentação do Programa USP Recicla, com o 
objetivo de serem conscientizados desde o início sobre os valores  da Universidade de preservação
do meio. Os calouros assistiram a um vídeo de 10 minutos sobre o Programa e a Comissão do 
Programa USP Recicla se apresentou e entregou aos calouros a caneca durável, explicando a 
importância do seu uso para evitar o descarte de copos descartáveis. Apesar do copo descartável
ser potencialmente reciclável, as cooperativas da cidade de Bauru não conseguem vendê-lo, fazendo
com que o mesmo seja destinado ao aterro sanitário.

No Brunch Integração, pais, calouros e veteranos  uniram-se  e confraternizaram-se, em
clima de festa e realização pela conquista da vaga na FOB-USP. Durante as brincadeiras de 
recepção, era notório o cuidado e o respeito com os calouros. Os princípios que norteiam a Recepção
aos Calouros na USP, que enfatizam o acolhimento humano e respeitoso aos calouros foram 
vivenciados em cada atividade planejada neste primeiro dia da Recepção na FOB, expressando a
seriedade e relevância desta Instituição, e ampliando as expectativas para os próximos dias da 
Semana de Recepção aos Calouros. Pais e calouros expressaram-se com muita satisfação 
pelo acolhimento e o carinho com que foram recebidos, sendo o impacto muito positivo. O dia foi
encerrado com muita satisfação e agradável percepção de missão cumprida.

Na segunda-feira, dia 18 de fevereiro, os calouros tiveram a chance de conhecer um pouco
mais da estrutura da Universidade e as oportunidades acadêmicas reservadas aos alunos de 
graduação durante a Aula Magna proferida pelo Prof. Dr. Carlos Ferreira dos Santos, Diretor da
FOB-USP. Foram orientados de forma acentuada sobre segurança pela Polícia Militar. E participaram
do tradicional encontro Apadrinhamento dos Calouros. Na ocasião, os veteranos dos cursos de 
Odontologia, Fonoaudiologia e Medicina acolheram seus afilhados, atribuindo a cada calouro um
apelido relacionado à família de veteranos que o adotou na FOB. 

Aprofundaram-se no conhecimento de algumas estruturas no Campus USP de Bauru, na 
terça-feira, dia 19 de fevereiro, visitando as Clínicas de Odontologia e Fonoaudiologia, Casa da
Afasia e Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. No Encontro “Calouro, chega mais,
conheça e aproveite o nosso campus e os nossos serviços”, receberam informações valiosas do
Serviço Social, Assistência Técnica Acadêmica, Restaurante Universitário, Cultura, Segurança, Centro
Acadêmico e Bateria. Esclareceram dúvidas sobre este primeiro momento na Universidade, de acesso
e obtenção do cartão USP, e-mail USP, declarações e demais funcionalidades do sistema corporativo
da USP que atende ao aluno de graduação, procedimentos técnicos para inscrições em programas
de permanência estudantil, serviços internos de apoio ao aluno, entre outros. O destaque do dia
foi o Encontro “Chega mais perto – vivências”, novidade neste ano de 2019. Percebendo-se a 
demanda de um apoio psicológico mais efetivo logo nos primeiros dias do calouro na Universidade,
o Grupo Setorial Pró-Calouro do Campus USP de Bauru organizou o referido encontro, sob a 
coordenação dos Profs. Drs. Augustus Tadeu Relo de Mattos, Docente do curso de  Medicina, 
e Dagma Venturini Marques Abramides, Psicóloga e Docente dos cursos de Odontologia e 
Fonoaudiologia.

Na quarta-feira, dia 20 de fevereiro, enfatizou-se ainda mais a integração entre os calouros
nas atividades Gincana Integração e Churrasco com apresentação musical. O churrasco foi realizado
na área interna do Campus e aconteceu em clima de muito celebração e cordialidade. Precedendo
a gincana, os Educadores de Práticas Esportivas do Campus USP de Bauru promoveram breve 
apresentação sobre a Seção de Esportes do Campus, apresentando aos calouros as oportunidades
para as práticas esportivas. Os calouros conheceram ainda a Biblioteca do Campus em atividade
de visita interativa e apresentação dos serviços, e participaram do evento Ação Programa USP 
Recila, sob a coordenação da Profa. Dra. Ana Carolina Magalhães, Coordenadora da Comissão do
Programa USP Recicla da FOB.

No Bate-papo: Calouros x Direção da FOB na quinta-feira, dia 21 de fevereiro, os calouros
tiveram a oportunidade de conhecer de perto a direção da FOB. O Diretor da FOB, Prof. Dr. Carlos
Ferreira dos Santos proferiu palavras de incentivo, colocando-se à disposição para esclarecimento
de dúvidas e acolhimento das necessidades dos alunos recém-chegados à Universidade. Foram 
ministradas nesse dia, as palestras específicas sobre os cursos da FOB: Odontologia USP 
Bauru: formação e mercado de trabalho, pelos Profs. Drs. Karin Hermana Nepplenbroek e 
Rodrigo Cardoso de Oliveira, Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Graduação da FOB-USP,
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respectivamente; Fonoaudiologia USP Bauru: especialidades, carreira e mercado de trabalho, 
pela Profa. Dra. Lídia Cristina da Silva Teles, Presidente da Comissão Coordenadora do Curso de
Fonoaudiologia; Medicina USP Bauru, pelo Prof. Dr. José Sebastião dos Santos, Superintendente
pro-tempore do HRAC-USP e Presidente da Comissão Coordenadora do Curso de Medicina USP
Bauru. Iniciando-se as atividades do período da tarde, os calouros realizaram Visitas Monitoradas
nas Unidades Públicas de Saúde do Jardim Bela Vista de Bauru: Unidade Básica de Saúde - UBS
e Unidade de Pronto Atendimento. Tiveram o seu primeiro contato intermediado pela 
Faculdade, com a realidade do atendimento em unidades de saúde pública. Os alunos ingressantes
manifestaram-se de forma muito positiva em relação à atividade, onde a decisão sobre cursar uma
faculdade na área da saúde foi reforçada. Perceberam a relevância de suas escolhas, sentiram-se
empolgados para iniciar os cursos, e poder interferir de maneira positiva no exercício de suas
profissões e cumprimento de sua missão profissional e pessoal. Finalizando as atividades do dia,
calouros e toda comunidade interna participaram da Palestra Motivacional “O que é impossível”,
com Thais Pegoraro, executiva e montanhista, que realizou o sonho de escalar as sete maiores 
montanhas de cada continente, marca que apenas 70 mulheres alcançaram no mundo até hoje, e
bateu um recorde brasileiro.

A sexta-feira, 22 de fevereiro, foi reservada para a atividade de ação social e promoção
humana Promoção do bem-estar com os idosos da Vila Vicentina, e entrega das doações arrecadadas
durante a semana na campanha “Calouro Humano Adota uma Pessoa Idosa”. Os calouros foram 
despertados para a importância de sua responsabilidade social, contato mais próximo e envolvimento
com grupos que necessitam de maiores cuidados.

O balanço da Semana de Recepção aos Calouros na FOB-USP apontou mais uma vez, que os
calouros e seus familiares foram profundamente tocados pelo calor humano demonstrado na 
recepção dos novos alunos, que são o maior patrimônio da Universidade de São Paulo, e pela maneira
carinhosa e cuidadosa adotada na concretização das atividades programadas. Era visível uma 
preocupação latente em minimizar as ansiedades dessa etapa da vida dos calouros que, por vezes,
deixam suas famílias para ingressar na faculdade, e longe de suas casas e cidades, enfrentam um
universo de grandes desafios. A Semana de Recepção aos Calouros promoveu o compartilhamento
das expectativas e preocupações, o esclarecimento de inúmeras dúvidas, até mesmo sobre as 
possibilidades e facilidades para morar na cidade, o conhecimento das estruturas no Campus, das
oportunidades dentro de Programas de Permanência Estudantil na Universidade, das realidades
acadêmicas e do mercado de trabalho de cada profissão, e acima de tudo, pretendeu apresentar a
Universidade de São Paulo como agente transformador na vida do estudante, e na sociedade. 
Com responsabilidade e zelo, promoveu atividades em que os calouros se viram como agentes 
transformadores, comprometidos com o senso de responsabilidade social, promoção e valorização
do ser humano, e profissional que será formado na melhor Universidade Pública da América Latina,
e de impacto internacional, e que, portanto, precisa compreender o seu papel social e sua 
responsabilidade em devolver à sociedade, o que receberá nos próximos anos de formação.

A Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, agradece a todos que
contribuíram para que a Semana de Recepção aos Calouros nesta Unidade tenha se tornado uma
realidade ímpar em mais um capítulo da história desta renomada instituição.
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Ligado na Universidade: Confira como será a Semana de Recepção aos Calouros FOB-USP
de 2019

Reportagem de Bruno Oshiro
Bauru-SP

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1sjaCU4a1kY

   
Resumo da reportagem

“Ligado na Universidade” é um programa da TV USP que mostra o que acontece no Campus.
Na entrevista com a Profa. Dra. Natália Barreto Frederigue Lopes, Presidente do Grupo Pró-Calouro
do Campus USP de Bauru, o programa trouxe informações sobre a Programação da XXI Semana
de Recepção aos Calouros do Campus USP Bauru, com destaque ao Projeto “Universidade e Família”,
Apadrinhamento dos Calouros, Aula Magna, Palestras sobre os cursos e mercado de trabalho,
Palestra com a Polícia Militar, Ações Sociais, Encontro “Chega mais perto – vivências”, novidade
neste ano de 2019, e a questão do “trote”. “Entre os dias 17 e 22 de fevereiro, a FOB da USP tem
uma extensa programação para dar as boas-vindas aos novos alunos de Odontologia, Fonoaudiologia
e Medicina. A XXI Semana de Recepção aos Calouros vai contar com palestras, campanhas 
educativas, ações sociais e culturais, visitas às instalações do Campus, bate-papo com os pais e
muitas outras atividades”, pontuou Bruno Oshiro, jornalista, na abertura da entrevista.

 
A Professora Natália explicou que o objetivo primordial da Semana de Recepção aos Calouros

na FOB é fazer com que os jovens recém-chegados à Universidade conheçam os programas 
existentes, e promover neles o despertamento da consciência social, já que a Universidade de São
Paulo é mantida com financiamento público.  Além disso, um outro objetivo importantíssimo é 
dar boas-vindas aos calouros: “trabalhamos com o projeto ‘Universidade e Família’, e precisamos
promover momentos em que os calouros possam conhecer toda a comunidade fobiana e tenham
esse envolvimento desde o início. Ao longo dos anos, os laços criados no início da vida acadêmica
só se fortalecerão”. O Projeto “Universidade e Família” visa, ainda, a recepção acolhedora dos pais
e familiares dos calouros, de modo que suas preocupações e angústias sejam minimizadas. É uma
fase difícil na vida dos calouros e seus familiares, pois a maioria dos alunos vem de outras cidades 
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e passam por um processo sofrido de terem que deixar a família e morar em outra cidade. “Eles
são muito jovens”, pontuou a Professora. Desde o ano anterior, a Semana de Recepção aos Calouros
na FOB tem início no domingo para possibilitar a presença dos pais e familiares. Na ocasião, acontece
o tradicional “Bate-papo entre Pais e Direção”, onde os pais sentem-se à vontade para expor as
suas dúvidas e preocupações, e são amparados pelos dirigentes do Campus. O “Apadrinhamento
dos Calouros” acontecerá na segunda-feira, dia 18. Os veteranos se preparam o ano todo para 
receberem os calouros. Grupos de veteranos e calouros constituem-se como famílias na FOB. O
atual veterano já foi apadrinhado e tem a sua linhagem e apelido correspondente: “Os apelidos
são duradouros, mesmo para os alunos que terminam a graduação e continuam no mestrado, 
no doutorado, no aperfeiçoamento”. É uma forma de acolher e integrar os calouros. Eles chegam
inseguros à Universidade e os veteranos tem papel fundamental neste processo de adaptação. Ao
longo dos cursos de graduação, os calouros poderão contar com o auxílio dos seus padrinhos. Os
calouros deixam os seus familiares para ingressar na vida acadêmica, mas ganham uma outra 
família na FOB. 

A Aula Magna também acontecerá na segunda-feira e será proferida pelo Diretor da 
FOB, Prof. Dr. Carlos Ferreira dos Santos. “A nossa ideia principal é que ele traga a sua história e
tenha esse momento de aproximação com os alunos. O Professor Carlos é ex-aluno, Ex-Vice-Diretor
e atual Professor e Diretor da FOB. Ele é muito ligado à Universidade”, acrescentou a Professora
Natália. 

As palestras sobre o mercado de trabalho dentro das profissões serão proferidas pelos 
coordenadores dos cursos. É um momento em que o aluno terá a oportunidade de compreender
melhor a constituição do seu curso, por meio da apresentação do projeto pedagógico e da estrutura
curricular. Entre outras coisas, os projetos pedagógicos dos cursos estão embasados nas exigências
do mercado de trabalho e é importante compreender esses fatores desde o início do curso. A 
aproximação com a realidade do curso proporcionará ao aluno conhecimento das áreas e subáreas,
e formas diversificadas de atuação profissional para um entendimento do que poderão almejar
para o futuro. 

A palestra com a Polícia Militar, visa fundamentalmente ser um alerta aos calouros sobre a
segurança na cidade e situações perigosas decorrentes de trotes indevidos e festas universitárias
em repúblicas. “Felizmente situações perigosas em relação aos trotes não ocorrem no Campus USP
de Bauru, mas a Polícia Militar abordará a questão da segurança em torno do Campus e na cidade”,
sinalizou a Professora Natália. 

As ações sociais neste ano de 2019 abrangem arrecadação de mantimentos para a Associação
de Combate ao Câncer de Bauru, e arrecadação de produtos de higiene pessoal para os idosos do
Asilo da Vila Vicentina. Toda a comunidade interna poderá realizar doações. Os calouros e seus 
familiares serão convidados a fornecer esses itens e no último dia da Semana de Recepção farão
a entrega. Na Vila Vicentina acontecerá uma ação de bem-estar: “Muito provavelmente a Professora
Aline Costa, do Departamento de Fonoaudiologia irá conosco promover contação de histórias, e
faremos algumas atividades com os idosos, possivelmente um bingo para ter o envolvimento dos
alunos com os idosos. A população de idosos é atendida nos três cursos”. O objetivo das campanhas
e ações sociais realizadas durante a Semana de Recepção aos Calouros na FOB é promover a 
consciência humanizada com o próximo: “os calouros ingressaram em cursos da área da saúde e
precisam ter essa consciência social humanizada”. 

Além das atividades abordadas, neste ano de 2019, pela primeira vez, o Grupo Setorial 
Pró-calouro realizará o encontro “Chega mais perto – vivências” com o objetivo de fortalecer os
alunos no aspecto da saúde mental, e apresentar o Plantão de Apoio Psicológico Universitário –
PAPU,  coordenado pela Profa. Dra. Dagma Venturine Marques Abramides, do Departamento de
Fonoaudiologia. 

Sobre a questão do trote, a Professora Natália pontuou que, na Universidade de São Paulo,
o trote é proibido deste o ano de 1999. O Grupo Setorial Pró-Calouro do Campus USP de Bauru
proporciona a participação dos veteranos em suas reuniões de planejamento e organização da Se-
mana, e estes são orientados sobre as vertentes da Universidade para a realização da recepção
dos novos alunos, e situações perigosas, violentas e constrangedoras que devem ser evitadas, dentro
e fora do Campus. A FOB realiza o trote cívico. É festivo, mas com muito respeito. É uma tradição
a substituição do trote tradicional por brincadeiras de recepção, com uso de tintas adequadas,
água e farinha. Neste ano de 2019, as brincadeiras de recepção acontecerão no domingo, dia da
abertura da Semana, e serão acompanhadas pelos pais dos calouros e pelo Grupo Setorial que 
organiza a Semana. Se ainda assim, caso aconteça algo inadequado com o calouro, este poderá
recorrer ao Disque-Trote, 0800-0121090, e-mail disquetrote@usp.br. As informações sobre o
Disque-Trote estão presentes no Manual do Calouro e nas camisetas da Comissão que organiza a
Semana para que os alunos tenham esse respaldo e segurança. 

Ao ser indagada sobre o prêmio recebido no ano anterior pela realização da XX Semana de
Recepção aos Calouros na FOB, a Professora Natália expressou que a FOB trabalha arduamente no
planejamento e concretização da Recepção aos Calouros e que tem cumprido o objetivo de receber
os alunos e seus familiares com calor humano, promovendo a integração. 

Finalizando a entrevista, a Professora Natália deixou aos alunos o seguinte conselho:
“Aproveitem a Semana, ela foi preparada com muito carinho. É uma semana dinâmica, em que as
aulas são substituídas por palestras, bate-papos, ações sociais, esportivas e culturais. Tenham a
consciência de que conquistaram algo que muitos almejam, aproveitem os docentes que são de alta
qualidade, tenham um compromisso como cidadãos, e tornem-se excelentes profissionais”.
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Já no primeiro dia da semana de recepção dos calouros, dia 17 de
fevereiro de 2019, tive minha primeira boa impressão acerca da recepção
preparada para os calouros. Nesse dia, os pais e familiares foram convidados
para acompanhar seus filhos até a universidade para assistir algumas 
apresentações e posteriormente participar do trote.

Nas mensagens passadas pude perceber um grande teor de 
receptividade por parte dos docentes e do diretor da universidade, o que
acalmou os anseios dos pais ali presentes, principalmente daqueles que
deixariam os filhos sozinhos na nova cidade para estudar. Isso foi um ponto
levantado pela minha mãe, que estava extremamente preocupada e se sentiu
mais confiante depois das palavras ali ouvidas. 

Enquanto os pais ouviam as informações e instruções, nós alunos
fomos recebidos pela equipe da USP RECICLA. Lá obtive noções acerca da
importância dada pela USP referente à assuntos ambientais e ecológicos,
através de campanhas como incentivo a uso das canecas de plástico ao invés
de copos descartáveis, uma vez que a cidade de Bauru tem deixado de 
reciclar esse material, e a separação do lixo realizada dentro do campus,
coletando lixos recicláveis, orgânicos e infectantes. 

Ainda em relação ao USP RECICLA, participei de uma atividade da
equipe, na qual dividimos materiais de acordo com seu descarte adequado.
Nesta gincana, aprendi sobre materiais que julgava ser recicláveis quando
na verdade não são. 

Quanto ao trote, pude notar uma grande preocupação dos veteranos
de medicina em realizá-lo de forma a não expor e nem humilhar nenhum
calouro. Todas as brincadeiras realizadas, como jogar tinta, água, farinha,
foram consentidas pelos calouros e aquele que se recusasse não era de
nenhuma forma oprimido ou exposto. O próprio ato de confeccionar chapéu
para os calouros mostrou o acolhimento saudável e carismático feito pelos
veteranos da medicina. 

No restante da semana, eventos como o churrasquinho e a festa de
recepção foram de grande importância para nossa integração. Foram 
momentos que possibilitaram que nos conhecêssemos e nos distraíssemos,
dado o momento de grandes mudanças para maioria dos ingressantes. 

Nesse sentido, vejo que a semana de recepção foi de grande 
importância para mim, pois sou uma pessoa tímida e, portanto, teria 
dificuldades em fazer amizades e interagir com espontaneidade, e a 
semana, através de seus eventos, proporcionou isso de uma maneira natural
e receptiva. 

Ylana Walleska Santos de Santana, calouro da Medicina

Projeto “INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE E FAMÍLIA”

Cerimônia de Abertura da XXI SEMANA DE RECEPÇÃO AOS CALOUROS “Chega mais”

A Cerimônia de Abertura aconteceu no Teatro Universitário "Prof. Dr. Dioracy Fonterrada
Vieira", com a presença de aproximadamente 500 pessoas, entre pais, calouros e comunidade 
interna da FOB.

Na oportunidade, os dirigentes proferiram palavras acolhedoras aos calouros, parabenizando
a cada um, pela conquista da vaga na Universidade. 

O público pode prestigiar uma belíssima apresentação musical dos alunos do 3º ano do Curso
de Odontologia, Maria Carolina Guiotti de Oliveira (voz) e  Ricardo Zappalá Santos (violão).

No encerramento, os calouros e seus familiares foram presenteados com a empolgante 
apresentação da Bateria da FOB. 

17 de fevereiro
Domingo

Execução do Hino Nacional
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Boas-vindas aos Pais e Calouros pelos Dirigentes da USP e do Campus de Bauru Encerramento da Cerimônia de Abertura com a apresentação da Bateria da FOB

Apresentação “Talentos USP Bauru”, com os
alunos do 3º ano do Curso de Odontologia, 
Maria Carolina Guiotti de Oliveira (voz) e  
Ricardo Zappalá Santos (violão)

Vídeo Institucional e Vídeo “Calouro, chega mais”
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Minha acolhida na FOB começou antes mesmo de estar presente na
Universidade, desde o momento que vi que fui aprovado muitos veteranos
começaram a entrar em contato e a esclareceram todas as dúvidas que 
eu tinha, desde bolsas de auxílios até as dúvidas sobre o curso de 
Fonoaudiologia. Na minha primeira semana fui muito bem acolhido pelos 
veteranos e pelos funcionários do campus, me mostraram todo espaço 
do campus e a metodologia da faculdade. Durante a semana, através de
atividades e conversas, consegui entender mais sobre o meu curso e 
conhecer a influência e a importância da FOB-USP . Mas uma das coisas
mais importantes pra mim foi a sensação de familiaridade que senti durante
a primeira semana de acolhimento.

Carlos Autonelli Sombra Sousa, calouro da Fonoaudiologia

Atividades de Recepção do dia 17 de fevereiro

Após a Cerimônia de Abertura no domingo, pais e calouros receberam informações na 
exposição A Saúde do Aluno. A Enfermeira da Unidade Básica de Saúde UBAS/Bauru, Gianne
Cerqueira L. R. Morais, discorreu sobre os serviços oferecidos por aquela Unidade, destacando a
importância dos alunos estarem respaldados por um plano de saúde independente.

No Teatro Universitário, Pais e Direção da Unidade participaram do tradicional encontro 
Bate-papo entre Pais e Dirigentes do Campus USP de Bauru.  O Teatro estava repleto de Pais de
calouros dos cursos de graduação em Odontologia, Fonoaudiologia e Medicina. Na oportunidade, os
pais sentiram-se bem próximos da direção, e puderam manifestar-se para o esclarecimento de suas
dúvidas. Os dirigentes do Campus USP de Bauru responderam inúmeras questões sobre os cursos
de graduação, a formação dos alunos, as oportunidades acadêmicas, os programas de residência a
serem implementados na área de Medicina, os materiais, instrumentais e vestimentas necessários
para cada curso, entre outras. Enfatizaram o comprometimento da Universidade com a formação
de qualidade do aluno, e em contrapartida, a responsabilidade do profissional formado na USP de
cumprir a sua missão social, aproveitando da melhor forma possível todas as oportunidades
acadêmicas, e tornando-se um profissional de excelência para servir a sociedade. Um ponto a ser
destacado, refere-se às manifestações dos pais sobre a segurança dos alunos, já que a maioria dos
calouros vêm de outras cidades, e chegam apreensivos na nova localidade. A Direção da FOB acolheu
as preocupações dos pais, explicou como funciona o sistema interno de segurança, salientando que,
durante a Semana de Recepção, os alunos seriam orientados, inclusive, sobre o uso do Aplicativo de
Segurança da USP, além de serem orientados pela Polícia Militar sobre a segurança na cidade.

Ao mesmo tempo, os calouros participaram do encontro Apresentação do Programa USP 
Recicla. O Programa USP Recicla é um programa permanente da Superintendência de Gestão 
Ambiental da Universidade de São Paulo que busca transformar a Universidade de São Paulo em
um bom exemplo de consumo responsável e de destinação adequada dos resíduos. Cada calouro
recebeu a sua caneca permanente e foi orientado a não utilizar copos descartáveis.

No Brunch Integração pais, calouros e veteranos se confraternizaram. A expectativa era
grande para a recepção dos calouros no Complexo Esportivo, onde seriam realizadas as atividades
e brincadeiras de recepção. 

A saúde do nosso aluno, Enfermeira Gianne Cerqueira L. R. Morais
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Brunch Integração

Apresentação do Programa USP Recicla

Encontro entre Pais e Dirigentes do Campus USP Bauru
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Após o Brunch, os calouros participaram das atividades e brincadeiras recreativas de 
recepção no Complexo Esportivo do Campus. Vários estandes de recepção foram montados para
acolher os recém-chegados, sendo estes, Serviço Social, Kit Calouro, Atlética, Centro Acadêmico,
Bateria, Programa de Educação Tutorial – PET e Grupos Religiosos. O objetivo era apresentar os
serviços e possibilidades para o engajamento do calouro em atividades, programas e grupos 
institucionalizados. Simultaneamente, os veteranos dos respectivos cursos realizaram as 
brincadeiras, integrando-se aos calouros e seus familiares na celebração da vaga conquistada na
universidade. Foram momentos de alegria e descontração, onde tudo foi realizado com muito respeito
e acolhimento.

Calouros da Medicina

Calouros da Fonoaudiologia

Calouros da Odontologia

Finalizando as atividades do dia 17, pais e calouros participaram de um Tour pela Faculdade.
O clima era de muita satisfação e gratidão por todas as ações vivenciadas. Pais e calouros 
sentiram-se acolhidos, tiveram suas dúvidas esclarecidas e suas preocupações minimizadas.
Deixaram a Faculdade com a convicção de que seus filhos serão amparados e direcionados com
muita responsabilidade durante a sua vida acadêmica. 
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USP Recicla

Quando cheguei estava muito assustada, pois além de entrar na 
faculdade, tive que deixar toda a minha família e amigos na minha cidade.
Porém, desde o primeiro momento fui muito bem recebida pelos veteranos
e professores o que fez com que eu me sentisse acolhida e confortável.

Mariana Pereira Cardoso, calouro da Fonoaudiologia

Iniciando-se as atividades do dia 18, o Prof. Dr. Carlos Ferreira dos Santos, Diretor da 
FOB-USP, proferiu a Aula Magna aos calouros da Odontologia, Fonoaudiologia e Medicina. Foram
momentos valiosos de muito aprendizado, em que os alunos foram motivados a envolver-se 
completamente com as inúmeras oportunidades que surgirão durante sua vida acadêmica. 
Introduzindo sua aula, o Dr. Carlos fez uma explanação genérica sobre as agências de fomento
externas para realização de pesquisas, sendo estas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), onde atuou como Diretor 
Científico por 11 anos. Mostrou as páginas virtuais, as linhas de pesquisa do CNPq, a Plataforma
Carlos Chagas para o acesso ao Currículo Lattes, a Biblioteca Virtual da FAPESP, entre outros. Em
seguida, explicou como se desenvolve a carreira acadêmica na Universidade de São Paulo. Trouxe
aos ingressantes um detalhamento sobre cada uma das três especificidades do ensino superior
que regem os currículos na Universidade de São Paulo, quais sejam, Ensino, Pesquisa e Extensão.
A Universidade de São Paulo zela pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 
trabalhando os três eixos de forma equivalente. O Ensino se desenvolve em três níveis, Graduação,
Pós-Graduação Latu Sensu (Especialização) e Pós-Graduação Stritu Sensu (Mestrado e Doutorado).
Pesquisa são ações desenvolvidas com o objetivo de fomentar as atividades de pesquisa dentro da
Universidade. Na graduação trata-se de atividades de iniciação científica ou tecnológica, e do 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como parte obrigatória dos currículos. Extensão são 
atividades que promovem uma relação entre a comunidade e a universidade. Para a gerência dos
assuntos pertinentes a cada área, existem 04 (quatro) Pró-Reitorias na Universidade de São Paulo:
Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pró-Reitoria
de Cultura e Extensão Universitária. Explorando as oportunidades de bolsas de fomento às
pesquisas, o Dr. Carlos abordou programas institucionais como Programa Unificado de Bolsas (PUB),
Programa de Estímulo ao Ensino de Graduação (PEEG), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC) e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico
e Inovação (PIBITI). Mencionou ainda, o Programa de Educação Tutorial, um programa do MEC,
desenvolvido por grupos de estudantes, com tutoria de um docente, organizados a partir de 
formações em nível de graduação nas Instituições de Ensino Superior do País orientados pelo
princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da educação tutorial. Trouxe 
informações sobre as normas para participação em cada programa citado. Além disso, tratou da
questão dos intercâmbios internacionais, por meio de editais gerenciados pela Agência USP de 
Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional, ou pela Unidade por intermédio dos seus convênios
internacionais firmados. Salientou a importância do aluno buscar um aperfeiçoamento da língua 

18 de fevereiro
Segunda-feira
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inglesa, caso tenha interesse em realizar intercâmbios. Finalizando sua aula, com muito entusiasmo,
apresentou as fotos do Projeto USP em Rondônia, do qual participou neste ano de 2019, durante
as férias do mês de janeiro. Contou um pouco da história do projeto, apresentou algumas atividades
desenvolvidas junto à população ribeirinha por alunos de graduação e pós-graduação qualificados,
sob a supervisão dos seus docentes. Expressou a magnitude desta universidade, e expôs de forma
comovente a relevância do lugar que cada calouro passa a ocupar com o ingresso na FOB-USP,
assinalando, entretanto, que cada aluno escreve a sua própria história. Não faltarão oportunidades,
mas o aluno precisa estar disposto à busca-las e aproveitá-las da melhor forma possível já que
faz parte, a partir de agora, da melhor universidade da América Latina e uma das melhores do
mundo. Encerrou a aula com as palavras: “a USP é maravilhosa!”

O Prof. Dr. Carlos Ferreira dos Santos foi aluno do curso de Odontologia da Faculdade de
Odontologia de Bauru, onde se formou em 11/12/1993.

Aula Magna, Prof. Dr. Carlos Ferreira dos Santos, Diretor da FOB
Palestra sobre segurança com Bruno Mandaliti Scarp, Capitão PM Comandante da 1ª Cia. da Polícia
Militar do 4º Batalhão da PM de Bauru

A programação da terça-feira contou ainda com a palestra sobre segurança, proferida pelo
Capitão PM Bruno Mandaliti Scarp, Comandante da 1ª Companhia da PM de Bauru, Bacharel em
Ciências Policiais, Segurança e Ordem Pública. Cerca de 150 (cento e cinquenta) alunos dos cursos
de Odontologia, Fonoaudiologia e Medicina foram instruídos sobre segurança pessoal, posturas e
normatizações sobre festas e trotes por alunos veteranos.
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Finalizando-se as atividades do dia, os veteranos realizaram o tradicional encontro 
Apadrinhamento dos Calouros. Esta é uma tradição na FOB-USP que perdura por mais de 30 (trinta)
anos, em que os veteranos se preparam para receber os calouros e integrá-los a uma família.
Alunos do segundo ano do curso de graduação selecionam alunos do primeiro ano para serem seus
“afilhados”, e isso consiste principalmente no cuidado que deverá existir por parte do “padrinho”
ao mais novo membro da sua família na FOB. O “padrinho” ajuda o “afilhado” com estudos, 
empresta-lhe livros e anotações das disciplinas que já cursou, orienta-o com relação às dificuldades
e facilidades que permeiam o curso e está sempre disposto a ajudá-lo, até o final do curso. Assim,
cada calouro possui um padrinho do 2º ano. Os alunos do 2º ano possuem um padrinho do 3º ano
e o aluno do 3º ano, possui um padrinho do 4º ano. Estes quatro alunos compreendem uma “família”
e os apelidos de cada membro da família são dados de acordo com a sua “linhagem”. Com as famílias
formadas, o calouro dispõe de uma rede de colaboração que é muito importante no suporte às suas
atividades acadêmicas ao longo dos anos.

Apadrinhamento dos Calouros dos Cursos de Odontologia

Apadrinhamento dos Calouros dos Cursos de Fonoaudiologia

Apadrinhamento dos Calouros dos Cursos de Medicina
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“O ingresso na Universidade é um marco nas nossas vidas e ter a
acolhida da própria instituição fez muita diferença. Cheguei perdida, sem
saber como o  campus funciona e esse tempo que nos reservaram para 
conhecer os serviços faz todo diferencial no meu dia a dia, pois sei onde
preciso ir caso necessite de alguma orientação e como cada departamento
funciona (biblioteca, informática, graduação). A Semana de Recepção foi
simplesmente incrível! Os funcionários estão sempre atenciosos e pacientes,
dispostos a nos ajudarem! É maravilhoso estar na FOB USP!”

Zaíne Alicia Soto da Silva, calouro da Fonoaudiologia

19 de fevereiro
Terça-feira

No período da manhã da terça-feira, os calouros realizaram diversas visitas orientadas em
clínicas e laboratórios que os acolherão ao longo dos cursos de graduação. Tiveram a oportunidade
de conhecer de perto profissionais e docentes que atuam nesses locais e os tipos de atendimentos
realizados. Foi muito enriquecedor.

Visita às Clínicas de Odontologia

Visita à Clínica de Fonoaudiologia e Casa da Afasia
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Visita ao Núcleo de Educação e Capacitação em Saúde do Hospital de Reabilitação de Anomalias
Craniofaciais da USP - HRAC

Visita à Recreação e Centro Educacional do 
Deficiente Auditivo - CEDAU e Divisão de 
Odontologia do Hospital de Reabilitação de 
Anomalias Craniofaciais da USP - HRAC

Visita à Fonoaudiologia, Implante e Saúde 
Auditiva do Hospital de Reabilitação de 
Anomalias Craniofaciais da USP - HRAC

Uma surpresa agradável neste ano de 2019, foi a realização do Encontro “Chega mais perto
– vivências”. O Grupo Setorial Pró-Calouro do Campus USP de Bauru entendeu a necessidade de
trabalhar desde os primeiros dias a questão da saúde mental do aluno. Na ocasião, os alunos tiveram
conhecimento do Plantão de Apoio Psicológico Universitário – PAPU, coordenado pela Profa. Dra.
Dagma Venturine Marques Abramides, Psicóloga e Docente do Departamento de Fonoaudiologia da
FOB. Ela mesma coordenou o Encontro “Chega mais perto – vivências”, que proporcionou, ainda,
aos alunos, a oportunidade de uma maior integração, por meio de dinâmicas de grupo e trocas 
de experiências. Segundo relatos dos próprios alunos, a atividade foi encorajadora e auxiliou 
sobremaneira na superação de algumas dificuldades como a timidez, a insegurança e o medo. O
encontro contou ainda com a condução do Prof. Dr. Augustus Tadeu Relo de Matos, docente do
Curso de Medicina, e auxílio de alunos de Pós-Graduação do Departamento de Fonoaudiologia,
graduados em Psicologia.

Encontro “Chega mais perto – vivências
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Finalizando as atividades do dia, os calouros participaram do Encontro “Calouro, chega mais,
conheça e aproveite o nosso campus e seus serviços”. Serviço Social, Assistência Técnica Acadêmica,
Restaurante Universitário, Cultura, Segurança, Centro Acadêmico e Bateria uniram-se neste 
encontro para informar os calouros acerca dos serviços oferecidos e ações acadêmicas realizadas.

Encontro “Calouro, chega mais, conheça e aproveite o nosso campus e seus serviços”

“Cheguei muito nervosa e tímida, pois não estava familiarizada com o
ambiente e às adequações que a universidade nos exige. Porém, a recepção
dos veteranos juntamente com o apadrinhamento fez com que me sentisse
mais confortável e segura, já que consegui fazer amizades e conhecer um
pouquinho mais de cada colega da minha turma. Enfim, a recepção para
mim foi muito importante e com certeza esse evento deve receber muito
incentivo nos próximos anos!!!!”

Camila Emilio da Silva, calouro da Fonoaudiologia
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20 de fevereiro
Quarta-feira

Visando promover a atividade física no âmbito universitário, o Grupo Setorial Pró-Calouro
promoveu na manhã da quarta-feira, um encontro entre calouros e os Educadores de Prática 
Esportiva do Campus USP de Bauru, Professores Alexandre Carrara e Alexandre Sassaki. Antes,
porém, da exposição dos Professores, a Sra. Paula Cecília de Miranda Marques, Chefe da Seção de
Eventos Culturais discorreu sobre os programas de estímulo à cultura e funcionamento do Centro
Cultural do Campus USP Bauru. Os Educadores apresentaram a Seção de Esportes do Campus, e
as oportunidades para os alunos. É importante que os alunos recém-chegados à universidade 
incorporem desde o início o hábito das práticas esportivas em sua rotina. A universidade 
reconhece a importância elevada deste tema na vida acadêmica do aluno, oferecendo inúmeras
oportunidades para o envolvimento dos seus alunos nesta área. A prática de atividade esportiva
tem se mostrado benéfica em estudantes universitários. Estudos mostram redução no consumo de
droga ilícitas e lícitas, maior socialização, melhor rendimento acadêmico e maior capacidade de
memorização. A apresentação da Seção de Esportes foi encerrada com uma Gincana Integração.

Apresentação da Seção de Esportes pelos Educadores de Prática Esportiva do Campus USP de Bauru
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A Visita à Biblioteca compôs a programação das atividades do período da manhã. Na 
oportunidade, os alunos participaram de visita orientada, compreendendo a infraestrutura física
(salas e equipamentos disponíveis) e os serviços disponíveis (empréstimo, atendimento aos usuários,
acesso à Internet). Receberam informações sobre os cuidados com o uso de material da biblioteca
e do espaço físico. Junto ao acervo, conheceram os diferentes tipos de documentos disponíveis,
bem como a forma de funcionamento dos arquivos deslizantes. Visitaram os demais setores da 
Biblioteca, conhecendo as normas de uso do espaço (uso de guarda-volumes, uso de celulares, etc.).
Em parceria com a Seção Técnica de Informática da FOB, foram orientados quanto ao uso da à
Sala Pró-Aluno, que está alocada na Biblioteca. Como material de apoio, foram distribuídos os 
folhetos “Conheça a Biblioteca”, com a descrição dos serviços disponíveis, “Regulamento – 
empréstimo domiciliar”, com orientações e normas sobre o empréstimo de material e “Acesso à 
Internet na USP: Redes sem fio e VPN”.

Visita à Biblioteca da FOBGincana Integração
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No período da tarde, a Comissão do Programa USP Recicla da FOB realizou a Ação Programa
USP Recicla.

O Programa USP Recicla, por meio de iniciativas educativas, informativas e de gestão 
integrada de resíduos, visa transformar a Universidade de São Paulo em um bom exemplo de 
consumo responsável e de destinação adequada dos resíduos. Neste sentido, o programa tem atuado
na semana de recepção aos calouros há mais de 20 anos, a partir da realização de palestras 
educativas de aproximadamente 1 hora de duração. A partir de 2018, o programa alterou a sua
forma de comunicação e substituiu a aula expositiva por atividades práticas realizadas 
pelos próprios alunos. Os alunos (em torno de 150 calouros oriundos dos cursos de Odontologia,
Fonoaudiologia e Medicina) são divididos em dois grandes grupos. Um dos grupos realizam, na 1a
etapa, o plantio de mudas de hortaliças doadas pela prefeitura municipal, utilizando-se do conceito
de reutilização de material, uma vez que o plantio é realizado em garrafas pet oriundas do próprio
Campus, que são preparadas e higienizadas para receber as mudas, que vão para as casas dos 
estudantes. Durante o plantio, os alunos utilizam o composto orgânico produzido no Campus a partir
de folhas de varrição, gramas cortadas, galhos, serragem da marcenaria e talos e cascas de ovos,
verduras e legumes do preparo das refeições do Restaurante Universitário. Além do conceito de
sustentabilidade, esta atividade também motiva o aluno a cultivar a sua horta caseira e consumir
alimentos orgânicos. A outra metade da turma é subdividida em 5 grupos e inicialmente participa
de uma gincana sobre coleta seletiva, a partir da separação de resíduos recicláveis e não 
recicláveis, contaminados e perfuro-cortantes, seguindo orientações das Cooperativas da cidade
de Bauru e da própria USP. Os alunos têm 10 minutos para realizarem a separação de vinte e 
quatro materiais em sacos com cores diferentes (azul para reciclável, preto para comum e branco
para contaminado) e em coletor de papelão para perfuro-cortante. Ao final, os números de acertos
são computados, para a premiação do melhor subgrupo. Paralelamente, orientações individuais são
dadas para correção de erros e discussão sobre dúvidas e particularidades da cidade de Bauru.
Há inversão dos grupos, para que todos alunos participem das duas atividades, que têm duração
de aproximadamente 1 hora no total. Em geral, a porcentagem de acertos em relação aos tipos de
resíduos varia de 63 a 92%. Percebemos, ao final, que esta atividade permite entrosamento entre
os calouros, autocrítica sobre a falta de conhecimento a respeito do destino correto de alguns tipos
de materiais e o despertar do interesse em realizar a coleta seletiva. Adicionalmente, esta iniciativa
motiva o calouro para inclusão destes conceitos de sustentabilidade em sua rotina, em comparação
ao feedback que tínhamos com a aula expositiva.

(Texto: Profa. Dra. Ana Carolina Magalhães, 
Coordenadora da Comissão do Programa USP Recicla da FOB)

Ação Programa USP Recicla
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Finalizando as atividades da quarta, calouros e veteranos participaram do tradicional 
Churrasco Integração. 

Churrasco Integração com apresentação musical
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“A semana de recepção foi incrível, todos os profissionais, funcionários
e veteranos foram muito acolhedores e prestativos! O trote foi algo que
minhas roupas e eu jamais esqueceremos!! A semana como um todo foi de
grande aprendizado, desde as palestras, painéis interativos e atividades 
integradas proporcionaram um maior conhecimento da universidade, do
curso, da cidade e de nossos novos colegas, desde o nosso curso aos outros.
Enfim, foi uma semana essencial para conhecermos a FOB- Bauru e nos
sentirmos acolhidos!!!”

Vívian Aparecida Vespero, calouro da Fonoaudiologia

21 de fevereiro
Quinta-feira

No Bate-papo entre Calouros e Direção da FOB na manhã da quinta-feira, os calouros tiveram
a oportunidade de expor mais uma vez suas dúvidas e foram orientados e confortados pelo Diretor
da Faculdade de Odontologia de Bauru, Prof. Dr. Carlos Ferreira dos Santos, como demonstração de
que a Diretoria desta Faculdade preza pelo desenvolvimento e bem-estar de seus alunos, e está
aberta de inúmeras formas às contribuições dos alunos durante a gestão. 

Em seguida, os calouros foram agrupados por curso e direcionados à salas específicas onde
participaram das palestras sobre os seus cursos de graduação, podendo conhecer com maior 
profundidade os projetos pedagógicos, as grades curriculares, as possibilidades de formação e 
habilidades a serem desenvolvidas durante a graduação para o exercício das profissões, o
portunidades de empregos nas iniciativas privadas e públicas, entre outros. 

Bate-papo: Calouro x Direção da FOB-USP
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Palestra Odontologia USP Bauru: formação e mercado de trabalho, com os Profs. Drs. Karin 
Hermana Nepplenbroek e Rodrigo Cardoso de Oliveira, Presidente e Vice-Presidente da Comissão
de Graduação da FOB-USP, respectivamente
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Palestra Fonoaudiologia USP Bauru: especialidades, carreira e mercado de trabalho, com a 
Profa. Dra. Lídia Cristina da Silva Teles, Presidente da Comissão Coordenadora do Curso de 
Fonoaudiologia

Palestra Medicina USP Bauru, com o Prof. Dr. José Sebastião dos Santos, Superintendente 
pro-tempore do HRAC-USP e Presidente da Comissão Coordenadora do Curso de Medicina USP
Bauru
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Outra novidade implementada neste ano de 2019 foram as visitas monitoradas às Unidades
de Saúde Pública do Município. Foram visitadas a Unidade Básica de Saúde - UBS e Unidade de
Pronto Atendimento do Jardim Bela Vista em Bauru. O objetivo das visitas era possibilitar aos
calouros um contato direto com os ambientes de saúde pública em pleno funcionamento para 
despertá-los e motivá-los neste início de suas vidas acadêmicas. Os ambientes de saúde são comuns
aos três cursos da FOB, e aproximam os calouros da realidade, estimulando-os a querer contribuir
como profissionais de excelência dentro das áreas de atuação de seus cursos, promovendo um
atendimento humanizado. Nas palavras dos próprios calouros, as visitas contribuíram para que a
vontade de começar a estudar aumentasse. Expectativas foram renovadas, e a certeza da escolha
do curso foi reforçada.

Visita Monitorada na Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Bela Vista em BauruVisita Monitorada na Unidade Básica de Saúde do Jardim Bela Vista em Bauru



29

A Palestra Motivacional “O que é impossível” encerrou os trabalhos do dia. A palestra foi
proferida por Thais Pegoraro, a executiva que completou o projeto Sete Cumes em um ano e bateu
um recorde brasileiro. Ao escalar as sete maiores montanhas de cada continente, alcançou a marca
que apenas 70 mulheres alcançaram no mundo até hoje. 

Em junho de 2016 bateu o recorde brasileiro cumprindo o feito em 1 ano e 9 dias. A média
dos outros 6 brasileiros a realizarem o mesmo projeto até então é de mais de 10 anos.

“Nada do que aprendi foi sobre cumes e recordes!”, surpreendeu Thais Pegoraro, ao contar
a sua história na palestra recheada de imagens de sonho em cenários cinematográficos. Na palestra,
Thais Pegoraro compartilhou as principais lições que sua aventura lhe ensinou, as quais impactaram
diretamente a sua vida como executiva, e podem impactar a vida de milhares de pessoas que 
percorrem os seus sonhos, e trabalham arduamente para alcançar o sucesso acadêmico, profissional
ou pessoal.

Palestra Motivacional “O que é impossível”, com Thais Pegoraro
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“Minhas experiências em relação à Semana de Recepção aos Calouros
foram incríveis. O cronograma desenvolvido fez com que todos os calouros
conhecessem o campus, os projetos e tudo o que a universidade nos tem a
oferecer. Além de desenvolver atividades para que nós, todos os novos
alunos da universidade, nos conhecêssemos de uma ótima forma, interagindo
não somente com o nosso curso, mas também atividades com os calouros
dos outros cursos da universidade fazendo com que depois dessa primeira
semana na universidade, nós já estávamos familiarizados com todos, 
inclusive com nossos veteranos, que estiveram presentes para nos 
receberem, acolherem e nos apresentando para esse novo momento que 
estávamos passando.

Camila Scanavachi de Jesus, calouro da Fonoaudiologia
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A Semana de Recepção aos Calouros 2019 foi encerrada com a ação social Promoção do
bem-estar com os idosos da Vila Vicentina, e entrega das doações arrecadadas durante a semana
na campanha “Calouro Humano Adota uma Pessoa Idosa”. Foram momentos de muita descontração,
onde calouros se solidarizaram com os idosos da Vila Vicentina, e aprenderam lições preciosas para
o exercício humanizado de suas profissões. As profissões de Odontólogo, Fonoaudiólogo e Médico
exigem proximidade e atitude humanizada para com as pessoas, cuidado e zelo, respeito e 
comprometimento com o bem-estar e a melhoria das condições de vida na sociedade. Com o intuito
de despertar nos calouros essa consciência, o Grupo Setorial Pró-Calouro finalizou os trabalhos
com esta bela oportunidade, e a satisfação por ter promovido a alegria dos calouros e dos idosos
e um aprendizado que os calouros levarão para toda a vida, e que certamente influenciará muitas
de suas escolhas durante a vida acadêmica.

Promoção do bem-estar com os idosos da Vila Vicentina, e entrega das doações arrecadadas durante
a semana na campanha “Calouro Humano Adota uma Pessoa Idosa”

22 de fevereiro
Sexta-feira
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A semana de recepção da FOB me fez sentir muito acolhida e bem
vinda na instituição. A faculdade é o início de uma nova etapa onde tudo é
novo e a semana de recepção proporcionou a nós, calouros, uma visão de
como funciona a FOB e tudo o que ela pode nos proporcionar. As atividades
variaram de mais serias a bem descontraídas e ajudaram na interação entre
os calouros, além de despertar interesse pela faculdade em todos os seus
âmbitos. Todos os envolvidos, assim como a instituição, se mostraram a 
disposição para nós e nossas famílias passando muita confiança, visou-se
sempre uma recepção com respeito aos limites pessoais dos calouros quanto
ao trote, além de trotes sociais que estimularam os alunos a interagirem e
participarem da comunidade e da cidade de Bauru. A semana de recepção
foi uma ótima introdução à USP e à FOB, indo muito mais além das minhas
expectativas pessoais sendo muito acolhedora e, principalmente, muito 
humana.

Heloísa Carmecide Reis, calouro da Odontologia

Promoção do bem-estar com os idosos da Vila Vicentina 



33

CAMPANHAS E AÇÕES SOCIAIS

“Alimentar-se Bem – Cuidados em Saúde” – entrega das arrecadações de um saco de arroz ou
feijão para a Associação de Combate ao Câncer de Bauru

“Calouro Humano Adota uma Pessoa Idosa” – entrega das arrecadações de produtos de higiene
pessoal para o Asilo Vila Vicentina de Bauru



“Chega mais perto - vivências” Gincana Integração

Churrasco Integração Bate-papo 
Calouros x Direção da FOB

Atividades e brincadeiras 
de recepção

Apadrinhamento dos calouros 
dos cursos de Odontologia,
Fonoaudiologia e Medicina

Bate-papo entre Pais e 
Direção da FOB/USP

Brunch Integração e 
Feira “Chega mais”

“A Semana de Recepção possibilitou uma melhor visão do cenário 
universitário, permitindo uma proposto muito além da dimensão acadêmica,
auxiliando no entendimento da universidade como um espaço estimulante,
saudável e promissor. Foi demais e eu tenho certeza que vou guardar esses
momentos para sempre.”

       Nayara Luana, calouro da Fonoaudiologia
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02/02/2019 . Notícias . Bauru e Marília-SP

Vigilante da USP comemora aprovação da filha na universidade pública: 'Sempre acreditei nela'

Após cirurgia no hospital universitário Centrinho, jovem decidiu prestar vestibular para o
curso de odontologia na USP Bauru.

Por Eduarda Guelfi*, G1 Bauru e Marília

02/02/2019 08h24  Atualizado há 5 dias

Segurança da USP comemora a entrada da filha na universidade — Foto: Eduarda Guelfi/G1

Acostumada a cuidar diariamente dos alunos da Universidade de São Paulo (USP), em Bauru
(SP), a segurança da instituição, Francisca Helda Farias dos Santos, de 35 anos, poderá ver a filha
pelos corredores com os outros universitários.

Aprovada em duas universidades públicas, Lorrayne Farias dos Santos já escolheu a USP de
Bauru para cursar sua faculdade. Porém, a jovem também superou a concorrência de mais de mil
candidatos ao curso da Unesp, onde também passou para o curso de odontologia.

A vigilante e o marido, Alessandro Aparecido dos Santos, de 39 anos, não puderam fazer uma
faculdade e colocaram como objetivo dar uma chance diferente para a filha.

“É uma felicidade enorme ver nossa filha buscando um futuro melhor. Viemos de uma família
humilde e lutamos bastante para que isso acontecesse. É uma oportunidade que meu marido e eu
não tivemos ", conta a mãe emocionada.

Lorrayne sempre sonhou em ser médica, mas sua verdadeira vocação surgiu após passar por
uma cirurgia no próprio Centrinho, o Hospital Universitário da USP, onde estudará nos próximos
cinco anos.
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"Depois da minha cirurgia eu me apaixonei e comecei a procurar as diversas áreas do curso.
Foi aí que decidi que faria odontologia”, lembra a estudante.

A jovem sempre estudou em escola pública e fez cursinhos gratuitos ministrados por alunos
das próprias universidades. Os resultados começaram a aparecer no ano em que terminou o ensino
médio. Aos 17 anos, foi aprovada na Unesp de Araraquara (SP), no curso desejado, mas não assumiu
a vaga.

"Ela não estava preparada para morar sozinha com aquela idade e tanta pressão. Então, ela
decidiu que não iria. A incentivei a estudar durante o ano de 2018", explica Francisca, que sofria
ao pensar em morar longe de sua única filha.

Estudante de escola pública passa em Odontologia na USP de Bauru — Foto: Eduarda Guelfi/G1
Segurança da USP comemora a entrada de filha única na universidade em Bauru — Foto: 
Eduarda Guelfi/G1

Rotina de estudos
A rotina de Lorrayne mudou para se dedicar ao seu sonho. A estudante fazia dois cursinhos

gratuitos e nas horas vagas se dedicava aos exercícios extras.
Francisca contou ao G1 que a filha chegou a estudar durante a própria festa de aniversário.
"Eu sempre acreditei nela, porque é muito dedicada e perfeccionista em tudo o que faz.

Então essa qualidade dela deu muita confiança para mim", comenta a mãe.

Aposta
A confiança foi tanta que mesmo com medo de agulhas, a mãe decidiu fazer uma aposta com

a filha.
"O sonho dela é fazer uma tatuagem e me fez apostar com ela que se passasse na 

universidade, faríamos uma juntas. Ela passou, então faremos, no mês que vem, um dentinho com
uma coroa para comemorarmos", conta Francisca.

Lorrayne foi um dos quatro alunos aprovados na USP após o primeiro ano do cursinho Sapiens,
oferecido pela Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) à alunos de escolas públicas.
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Alunos de escola pública conseguem passar na USP com ajuda de cursinho gratuito de Bauru —
Foto: Eduarda Guelfi/G1

Além dela, Ana Luiza Guereschi Kohmann foi aprovada em Engenharia Mecânica, Julia Kiyo
Buso Saito, em Engenharia Biomédica e Pedro Afonso Zanetti Gonçalves, em Engenharia 
Mecatrônica.

* Sob supervisão de Renata Marconi/G1
Veja mais notícias da região no G1 Bauru e Marília.

Disponível em: https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2019/02/02/vigilante-da-usp-
comemora-aprovacao-da-filha-na-universidade-publica-sempre-acreditei-nela.ghtml.  Acesso em:
08 fev. 2019

Gabriel Matucci, de Sorocaba, optou por estudar medicina na USP São Paulo — Foto: Arquivo
pessoal/Gabriel Matucci

O estudante de 17 anos que conquistou o 1° lugar pelo Sistema de Seleção Unificado (Sisu)
no curso de medicina da USP Bauru vai dar chance para outro candidato ficar com a vaga. Gabriel
Matucci, de Sorocaba (SP), optou por ingressar na USP São Paulo, e já fez a matrícula virtual.

A segunda aprovação na USP foi por meio do vestibular da Fuvest. Gabriel conta que a 
escolha pelo campus na capital também levou em conta a distância de casa. "Escolhi a USP Pinheiros
pensando na tradição da faculdade e na proximidade de Sorocaba. Também gosto muito da cidade
de São Paulo", explicou ao G1. As aulas começam no próximo dia 18 de fevereiro.

Após ter decidido a universidade, o estudante ainda recebeu outras duas boas notícias: 
também foi aprovado em medicina na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e na Universidade
Estadual Paulista (Unesp), cujo resultado saiu nesta sexta-feira (2).

03/02/2019 . Notícias . Bauru e Jundiaí-SP

Duplamente aprovado em medicina na USP deixa vaga de 1° colocado pelo Sisu e escolhe 
estudar na capital

Gabriel Matucci, de Sorocaba, passou em quatro universidades públicas e foi o primeiro para
o curso em Bauru. Método de estudo com adesivos na parede do quarto chamou atenção na escola
e na internet.

Por Mayara Corrêa, G1 Sorocaba e Jundiaí

03/02/2019 08h04  Atualizado há 5 dias
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Estudante de Sorocaba conquistou 1° lugar em medicina na USP pelo Sisu — Foto: Reprodução/Sisu

Tímido, o adolescente chega a demonstrar certo constrangimento com tantas parabenizações
pelas boas colocações. Entretanto, sabe que tudo é resultado do esforço e dedicação dos últimos
anos.

"A sensação é de dever cumprido, com certeza! Para quem presta vestibular, a insegurança
é uma constante durante todo o ano. A gente nunca sabe com certeza que vai passar, então cada
aprovação é uma nova conquista", comemora Gabriel.

Sobre a especialidade médica que pretende seguir, o agora universitário adianta. "Os 
veteranos falaram para a gente ir com a cabeça bem aberta, conhecer as especialidades, saber
qual você gosta mais, mas penso bastante em neurologia."

Estudo sem caderno

Durante os três anos do ensino médio, os adesivos foram os melhores amigos do Gabriel. O
jovem preferiu forrar a parede do quarto com pequenas anotações do que usar caderno para es-
tudar. O método chamou atenção de amigos e professores.

"Percebi que o ensino médio ia trazer muita matéria para decorar, era muito conteúdo passado,
e achava que era importante sintetizar aquilo que era mais relevante para as provas de vestibular.
Dai colocando o papel pequenininho, achei que seria mais fácil de resumir tudo aquilo, e manter
na cabeça", explica o sorocabano.

Os pequenos adesivos eram trocados a cada dois meses com o fim do bimestre. Gabriel não
contabilizou quantos resumos fez usando o método mas, com certeza, foram milhares de adesivos.

Para reforçar a preparação antes dos vestibulares, o estudante conta que, no início do ano,
estudava até cinco horas a mais em casa quando voltava da escola, carga horária que aumentou
para doze dias diárias em dezembro.

Prestes a iniciar os estudos em medicina, Gabriel tem uma certeza: vai continuar usando os
adesivos para facilitar o aprendizado. "Com certeza!", afirma.

Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2019/02/03/duplamente-
aprovado-em-medicina-na-usp-deixa-vaga-de-1-colocado-pelo-sisu-e-escolhe-estudar-na-
capital.ghtml.  Acesso em: 08 fev. 2019

Parede do quarto de Gabriel mostra anotações. Ele não usou cadernos no preparo para o vestibular.
— Foto: Arquivo pessoal
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ALUNO QUE ESTUDOU EM CASA PASSA EM 5 UNIVERSI-
DADES: MEDICINA

POR JORNALISMO 94 ON 8 DE FEVEREIRO DE 2019

Um aluno do Espírito Santo, que estudou em casa, conseguiu nota para passar em Medicina
em cinco universidades públicas. Leonardo Martins Adriano, de 19 anos, mora em Cachoeiro de
Itapemirim e escolheu a Universidade de São Paulo (USP), considerada a melhor faculdade de
medicina da América Latina. Além da USP, as outras aprovações foram na Universidade Federal do
Espírito Santo (Ufes), Universidade de Brasília (UNB), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).Leonardo sempre estudou em escolas públicas e
concluiu o ensino médio no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Sonhando com Medicina,
começou a fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como treineiro e não foi muito bem da
primeira vez. Quando o ano decisivo chegou, ele percebeu que a rotina de estudos precisava ser
intensificada. Além do período na escola, quatro horas diárias eram reservadas para o vestibular.
As aulas só começam no final de fevereiro, mas ele já se prepara para morar na capital paulista
e viver novos desafios.

Crédito: www.sonoticiaboa.com.br/2019/02/05/aluno-que-estudou-em-casa-passa-5-univer-
sidades-medicina

Leonardo Adriano (centro) com a família – Foto: reprodução / TV Gazeta Sul

Disponível em: https://94fm.com.br/aluno-que-estudou-em-casa-passa-em-5-universidades-
medicina/. Acesso em: 21 fev. 2019.
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08/02/2019 . Seção Universidade . Ano 17 . Número 5223 . Bauru-SP

USP se prepara para receber seus novos alunos

A Semana de Recepção aos Calouros de 2019 acontece entre os dias 18 e 22 de fevereiro

É com atividades de acolhimento e orientação que a USP receberá seus 11 mil novos 
estudantes. A Semana de Recepção aos Calouros 2019 marca o início do ano letivo e acontece em
todos os campi da Universidade, entre os dias 18 e 22 de fevereiro. Nesse período, as aulas 
regulares são substituídas por palestras, bate-papos com egressos e dirigentes, visitas às 
instalações das unidades, arrecadação de donativos, gincanas, atividades envolvendo os pais dos
alunos, campanhas e ações sociais.

“A Semana de Recepção é um momento importante para os novos estudantes da Universidade,
pois propicia o contato saudável com os veteranos e é uma oportunidade ímpar para conhecer a
sua nova casa. Neste ano, com o novo processo de matrícula virtual, a semana será o primeiro 
contato do calouro com o ambiente acadêmico. Além disso, teremos um aumento significativo de 
estudantes oriundos da rede pública e queremos que todos se sintam acolhidos, sem nenhuma 
distinção”, explica o pró-reitor de Graduação, Edmund Chada Baracat.

A Pró-Reitoria de Graduação também disponibiliza todos os anos, em sua página na internet,
o Manual do Calouro, que contém informações úteis sobre os procedimentos que envolvem a vida
acadêmica, a inscrição em bolsas e benefícios, o acesso a serviços de saúde e transporte e sobre
iniciativas em relação a denúncias de discriminação e violação de direitos na Universidade.

Institucionalizada em 1998, a semana é organizada pelas Comissões de Graduação das
Unidades, por seus Centros Acadêmicos e Atléticas, com o objetivo de promover a integração entre
os novos alunos e os veteranos e transmitir os valores cultivados pela Universidade: humanismo,
excelência, universalismo e solidariedade.

Chega Mais

O tema da Semana de Recepção deste ano é Chega Mais. Ele foi desenvolvido com o propósito
de criar um ambiente de acolhimento na USP, reforçando a ideia de que a Universidade é um
espaço construído por todos para todos.

Como acontece todos os anos, a campanha publicitária foi produzida pelos alunos do curso
de Publicidade e Propaganda da Escola de Comunicações e Artes (ECA), sob a coordenação do 
professor Heliodoro Teixeira Filho, mais conhecido como Dorinho. A mensagem está inserida nos
postais, adesivos, marcadores de página e mobiliários urbanos instalados nos diversos campi da USP
e também está disponível na página da Pró-Reitoria de Graduação.

Para conferir a programação da Semana de Recepção aos Calouros, o aluno deve consultar a
página da sua unidade [a programação na FOB-USP pode ser acessada em http://www1.fob.usp.br/].

App Disque-Trote USP

Para coibir qualquer tipo de agressão física, moral ou outras formas de constrangimento, 
a Pró-Reitoria disponibiliza o Disque-Trote. O calouro que se sentir vítima de agressão ou 
constrangimento, dentro ou fora do âmbito da Universidade, poderá fazer a denúncia por meio 
do telefone 0800-012-1090, do e-mail disquetrote@usp.br e, agora, também pelo aplicativo 
Disque-Trote USP. O serviço ficará ativo entre os dias 13 de fevereiro e 29 de março, de segunda
a sexta-feira, das 9h às 21h.

O aplicativo Disque-Trote USP foi desenvolvido em parceria com a Superintendência de 
Tecnologia da Informação (STI) e já está disponível para os sistemas operacionais iOS e Android.

“Os aplicativos são utilizados cotidianamente pelos jovens, por isso acreditamos que os novos
estudantes terão mais familiaridade com essa ferramenta. Não há dúvidas que a cultura de receber
os novos alunos mudou na Universidade. Ainda que existam exceções – o que justifica a existência
do Disque-Trote –, podemos observar que a forma de integrar os calouros mudou radicalmente nos
últimos 20 anos”, diz coordenador do Grupo Pró-Calouro, Oswaldo Crivello Junior.

O trote é proibido na USP desde 1999, quando o então reitor Jacques Marcovitch instituiu
que toda manifestação de recepção a novos alunos, em todos os campi, deveria estar integrada à
Semana de Recepção aos Calouros. O Disque-Trote foi criado em 2000, com o propósito de receber
denúncias de trotes abusivos.

(Fonte: Assessoria de Imprensa da Reitoria da USP) 
......................................................................................................................................................................

Informe HRAC • ano 17 • jornalista responsável: Tiago Rodella (Mtb 57.490)
Fale conosco: telefone (14) 3235-8156 | e-mail: imprensa.hrac@usp.br
.....................................................................................................................................................................

Site: www.hrac.usp.br • Facebook: www.facebook.com/hrac.centrinho.usp
..........................................................................................................................................................
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13/02/2019 . Seção Graduação . Ano 17 . Número 5226 . Bauru-SP

FOB-USP recepciona calouros de Odontologia, Fonoaudiologia e
Medicina 

No próximo domingo, 17/02, às 9h, no Teatro Universitário da USP-Bauru, acontece a 
cerimônia de abertura da 21ª Semana de Recepção aos Calouros da FOB-USP 2019, que irá 
recepcionar os estudantes dos cursos de Odontologia (50), Fonoaudiologia (40) e Medicina (60).

Com o tema “Chega Mais”, a Semana é organizada pelo Grupo Setorial Pró-Calouro da 
FOB-USP, integrado pelos professores: Natália Barreto Frederigue Lopes, do Departamento de
Fonoaudiologia (presidente), Juliana Fraga Soares Bombonatti, do Departamento de Dentística, 
Endodontia e Materiais Odontológicos (vice-presidente), e Augustus Tadeu Relo de Mattos, do Curso
de Medicina.

A professora Natália informa que a programação da Semana, que acontece de 17 a 22/02,
foi elaborada com base nas experiências dos anos anteriores, bem como nos relatos dos veteranos
dos três cursos de graduação, visando atender às expectativas desses jovens universitários.

Serão realizadas atividades como ações sociais, educacionais, culturais e esportivas, no intuito
de promover a integração entre os calouros, além de atividades que os informem a respeito do que
a FOB e o campus de Bauru da USP pode oferecer para eles na vida acadêmica e social.

A programação envolve o Projeto Integração Universidade e Família, com a abertura no
domingo, 17/02, possibilitando a presença dos familiares, em especial os pais.

A programação é variada e destaca-se, na segunda-feira, 18/02, às 9h, no Teatro 
Universitário, aula magna com o professor Carlos Ferreira dos Santos, diretor da FOB-USP.

Na terça-feira, 19/02, a partir das 9h, haverá visitas às Clínicas de Odontologia e 
Fonoaudiologia, à Casa da Afasia e ao HRAC, com saída do hall de entrada da FOB. No mesmo dia,
às 14h, na Sala de Treinamento do Tiro de Guerra de Bauru, será realizada a atividade “Chega
mais perto – vivências”, com a professora Dagma Venturini Abramides e o professor Augustus Tadeu
Relo de Mattos, para falar sobre saúde mental, com jogos, dinâmicas e apresentação do Plantão de
Apoio Psicológico ao Universitário (PAPU).

Na quinta-feira, dia 21/02, às 18h, no Teatro Universitário, será realizada a palestra 
motivacional “O que é impossível?”, com Thais Pegoraro, formada em direito com MBA em Gestão
Empresarial, headhunter, consultora de carreira para executivos e atuação com desenvolvimento
humano dentro das organizações.

Após a palestra motivacional, será realizada a apresentação da Banda Sinfônica do Projeto
Guri. Tanto a palestra motivacional quanto a apresentação da Banda Sinfônica são eventos abertos
somente à comunidade interna do campus USP de Bauru.

Durante esta semana estão sendo realizadas duas campanhas sociais: “Calouro Humano Adota
uma Pessoa Idosa”, com arrecadação de produtos de higiene pessoal para visita ao Asilo Vila 
Vicentina de Bauru; e “Alimentar-se Bem – Cuidados em Saúde”, com arrecadação de um saco de
arroz ou feijão para a Associação de Combate ao Câncer de Bauru.

Informações sobre a programação da Semana de Recepção podem ser obtidas no telefone
do Serviço de Graduação da FOB, pelo telefone (14) 3235-8292 ou e-mail procalouro@fob.usp.br.

(Fonte: Marianne Ramalho, Assessoria de Comunicação da PUSP-B. Foto: Denise Guimarães,
FOB-USP)
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Calouros recepcionados com programação variada

Marianne Ramalho, Assessoria de Comunicação da PUSP-B
14/02/2019

Serão realizadas atividades com ações sociais, educacionais, culturais e esportivas, no intuito
de promover a integração entre os calouros, além de atividades que os informem a respeito do que
a FOB e o campus de Bauru da USP pode oferecer para eles na vida acadêmica e social.  

A programação envolve o projeto integração “Universidade e Família”, com a abertura no
domingo, dia 17 de fevereiro, possibilitando a presença dos familiares, em especial os pais.

A programação é variada e destaca-se no dia 18 de fevereiro, às 9h, no Teatro Universitário
da FOB, Aula Magna, com o professor Carlos Ferreira dos Santos, diretor da FOB-USP.

No dia 19 de fevereiro, às 14h, na Sala de Treinamento do Tiro de Guerra de Bauru será 
realizada a atividade “Chega mais perto – vivências”, com a professora Dagma Venturini Abramides
e o professor Augustus Tadeu Relo de Mattos para falar sobre saúde mental, com jogos e dinâmicas
e será apresentado o Plantão de Apoio Psicológico ao Universitário (PAPU).

No dia 21 de fevereiro, às 18h, no Teatro Universitário da FOB será realizada a palestra 
motivacional "O que é impossível?" com Thais Pegoraro, formada em direito com MBA em Gestão
Empresarial. Headhunter e consultora de carreira para executivos e trabalho com desenvolvimento
humano dentro das organizações. 

Thais Pegoraro desenvolveu o Projeto S.E.T.E. - Superação com Experiências que Transformam
e Ensinam, e concluiu o Projeto Sete Cumes em 1 ano e 9 dias, sendo a primeira brasileira a bater
o recorde de tempo de conclusão desse projeto, incluindo o Everest. Ela foi três vezes TED Speaker. 

Após a palestra motivacional será realizada a apresentação da Banda Sinfônica do Projeto
Guri. Tanto a palestra motivacional quanto a apresentação da Banda Sinfônica são eventos abertos
somente à comunidade interna do campus USP de Bauru. 

Durante esta semana estão sendo realizadas duas campanhas sociais: “Calouro Humano Adota
uma Pessoa Idosa”, com arrecadação de produtos de higiene pessoal para visita ao Asilo Vila 
Vicentina de Bauru e “Alimentar-se Bem – Cuidados em Saúde”, com arrecadação de um saco de
arroz ou feijão para a Associação de Combate ao Câncer de Bauru. 

Informações sobre a programação da Semana de Recepção podem ser obtidas no telefone
do Serviço de Graduação da FOB (14) 3235-8292 ou no e-mail: procalouro@fob.usp.br 

Crédito da foto: Camila Medina (FOB-USP)

Disponível em: http://www.ccb.usp.br/noticias.php?noticia_id=907.  Acesso em: 13 mar. 2019.

No dia 17 de fevereiro, às 9h30, no Teatro Universitário da Faculdade de Odontologia de
Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP) aconteceu a cerimônia de abertura da XXI Semana
de Recepção aos Calouros da FOB-USP 2019, recepcionando alunos dos cursos de Odontologia (50
vagas), Fonoaudiologia (40 vagas) e Medicina (60 vagas). 

O tema da semana é “Chega Mais” e tem como presidente do Grupo Setorial Pró-Calouro da
FOB-USP 2019, a professora do Departamento de Fonoaudiologia, Natália Barreto Frederigue Lopes;
como vice-presidente a professora do Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais 
Odontológicos, Juliana Fraga Soares Bombonatti e o professor do Curso de Medicina, Augustus
Tadeu Relo de Mattos.

A professora Natália informa que a programação da Semana, que acontece de 17 a 22 de
fevereiro foi elaborada com base nas experiências dos anos anteriores, bem como nos relatos dos
veteranos dos três cursos de graduação, visando atender às expectativas desses jovens 
universitários. 
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Palestra e campanha encerram recepção 

Marianne Ramalho, Assessoria de Comunicação da PUSP-B
25/02/2019

Uma mulher bonita, elegante e determinada apresentou sua palestra aos jovens calouros
afirmando que sete pontos são fundamentais para o ser humano conseguir alcançar êxito em algum
projeto de sua vida.

São eles: se conhecer, ser auto responsável, ser inteligente socialmente, ser adaptável, 
construir confiança, pensar no todo e empoderar os outros. 

Thais Pegoraro é uma escaladora de alta montanha que descreveu aos estudantes o seu 
Projeto Sete Cumes, que incluiu o Everest, Aconcágua, McKinley, Kilimanjaro, Elbrus, Vinson e
Carstensz. 

“Numa expedição em lugar inóspito, com condições adversas, o caráter de uma pessoa fica
evidente em pouco tempo. Daí a importância nesta experiência de todos terem um objetivo comum
que é voltar em segurança. É um trabalho de time, onde o objetivo coletivo deve estar acima do
individual”, acrescenta a montanhista. 

Além da riqueza de detalhes, com ilustrações e filmes em sua palestra, Thais Pegoraro deixou
uma importante mensagem aos estudantes, afirmando que o ser humano é mais forte do que 
imagina e o seu sonho de vida pode ser realizado com planejamento, coragem e determinação. 

A Semana foi encerrada no dia 22 de fevereiro, às 9h, no Asilo Vila Vicentina de Bauru, com
a entrega pelos calouros de produtos de higiene pessoal arrecadados na campanha “Calouro Humano
Adota uma Pessoa Idosa”. 

Durante a Semana de Recepção também foi realizada a campanha “Alimentar-se Bem – 
Cuidados em Saúde” que arrecadou arroz e feijão destinados a Associação de Combate ao Câncer
de Bauru.

Foto: Karin Hermana Neppelenbroek, Thais Pegoraro, Carlos Ferreira dos Santos, Natália 
Barreto Frederigue Lopes e Juliana Fraga Soares Bombonatti 

Crédito da foto: Rubens Kazuo Kato (FOB-USP)

Disponível em: http://www.ccb.usp.br/noticias.php?noticia_id=909.  Acesso em: 13 mar. 2019.

A palestra motivacional "O que é impossível?" com Thais Pegoraro aconteceu no dia 21 de
fevereiro durante a programação da XXI Semana de Recepção aos Calouros da Faculdade de 
Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP), que recepcionou os calouros dos
cursos de odontologia, fonoaudiologia e medicina. 

Thais Pegoraro é headhunter e consultora de carreira para executivos e trabalha com 
desenvolvimento humano dentro das organizações.  Ela desenvolveu o Projeto S.E.T.E. - Superação
com Experiências que Transformam e Ensinam e concluiu o Projeto Sete Cumes em 1 ano e 9 dias,
sendo a primeira brasileira a bater o recorde de tempo de conclusão desse projeto, incluindo o
Everest. Ela foi três vezes TED Speaker. 


