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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 16 a 20 de fevereiro, com base no tema da campanha de recepção do ano 2020, qual seja “Você faz parte de tudo isso”, 

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
Pautados no lema “Você faz parte de tudo isso” estabelecido pela Pró-Reitoria de Graduação

da Universidade de São Paulo, mais uma vez, a Faculdade de Odontologia de Bauru realiza a 
Semana de Recepção aos Calouros. A Semana de Recepção aos Calouros na Faculdade de 
Odontologia de Bauru é realizada a partir de uma parceria entre direção da Faculdade, Prefeitura
do Campus USP Bauru, Grupo Setorial Pró-Calouros, alunos representantes do 2º ano dos cursos
de graduação e grupos institucionalizados discentes. A semelhança do ano anterior, antes da 
concretização das atividades de recepção, os calouros foram contatados e acolhidos assim que 
divulgados os resultados do vestibular. Com o intuito de apoiá-los de forma integral desde os 
preparativos para a chegada na Universidade, o Serviço de Graduação, o Serviço Social da
Prefeitura do Campus e grupos de veteranos promoveram uma aproximação via redes sociais. Foram
disponibilizadas informações sobre etapa de confirmação presencial de matrículas, logística e 
possibilidades de estadia ao redor do Campus, infraestrutura do Campus e da cidade de Bauru,
possibilidades de apoio financeiro dentro do Programa de Permanência Estudantil, entre 
outras. 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, quais sejam, "Calouro Humano VALORIZA A PROMOÇÃO DA SAÚDE
DOS MORADORES DE RUA", com arrecadação de produtos de higiene pessoal, e "Calouro Humano
VALORIZA O INCENTIVO À LEITURA INFANTIL", com arrecadação de livros paradidáticos infantis,
parte do Projeto “Porque ler é tudo”, sob coordenação da Profa. Dra. Maria Aparecida de Andrade
Moreira Machado, Pró-Reitora de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo.

As atividades presenciais da XXII Semana de Recepção aos Calouros da FOB-USP iniciaram-se
no dia 16 de fevereiro, domingo. Na ocasião, os calouros, pais e familiares foram carinhosamente
recebidos pela comunidade interna Uspiana, no Saguão de Entrada da Faculdade. A programação
do domingo envolvia uma Cerimônia de Abertura com a presença dos dirigentes do Campus USP de
Bauru  e autoridades USP, com apresentação da Bateria da FOB, orientações sobre A Saúde do
Aluno, Bate-papo entre Direção e Pais, 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.

Na Cerimônia de Abertura da XXII Semana de Recepção aos Calouros os calouros, seus pais e
responsáveis tiveram o primeiro contato presencial com os dirigentes do campus e com a comunidade
Uspiana, em especial com os alunos veteranos dos cursos de Odontologia, Fonoaudiologia e Medicina.
Durante a cerimônia que contou com aproximadamente 500 pessoas, o público pôde apreciar um
pouco da história e da infraestrutura da Universidade de São Paulo e Faculdade de Odontologia
de Bauru. Os dirigentes da USP e do Campus USP de Bauru manifestaram-se em clima de muita
alegria e receptividade, abrindo oficialmente os trabalhos do ano letivo na Faculdade, e acolhendo
de forma ímpar os alunos recém chegados à Universidade. Na sequência, pais e calouros receberam
informações importante sobre cuidados com a saúde do aluno. No Brunch Integração houve     

congraçamento e muita celebração. No encontro Bate-Papo entre Pais e Direção da FOB-USP, 
os dirigente do Campus USP de Bauru, tiveram a oportunidade de estabelecer um contato mais
próximo com os pais dos calouros, esclarecendo dúvidas sobre questões acadêmicas, infraestrutura
do Campus, saúde e segurança dos alunos. 

Durante as brincadeiras de recepção, foi notório o cuidado e o respeito com os calouros, 
expressando a seriedade desta Instituição no planejamento e viabilização das atividades com base
nos princípios de humanismo, solidariedade e respeito absoluto aos indivíduos. Pais e calouros 
expressaram-se com muita satisfação pelo acolhimento carinhoso e respeitoso. O dia foi encerrado
com muita satisfação e certeza de missão cumprida.

Na segunda-feira, dia 17 de fevereiro, os trabalhos foram iniciados com a Aula Magna ministrada
pelo Prof. Dr. Carlos Ferreira dos Santo, Diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru, e 
Superintendente do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC). Na ocasião, os
alunos tiveram a chance de conhecer um pouco mais sobre o universo acadêmico dentro e fora da
USP, tendo em vista abordagens sobre oportunidades acadêmicas nacionais e internacionais. Durante
o encontro houve a participação da Profa. Dra. Karin Hermana Neppelenbroek, Presidente da 
Comissão de Graduação da FOB-USP, com orientações sobre o ambiente acadêmico na FOB-USP, e
a base de princípios sobre os quais ele é construído, como seriedade, respeito e responsabilidade.
Além disso, houve esclarecimentos sobre as atribuições da Comissão de Graduação, atuação dos
representantes discentes, e quais caminhos os alunos devem percorrer para o atendimento às suas
demandas acadêmicas.

Na sequência, os calouros foram separados por curso e participaram dos seguintes encontros
com os coordenadores dos cursos de Odontologia, Fonoaudiologia e Medicina: Informações 
curriculares e sobre a profissão aos calouros da Odontologia, com o Prof. Dr. Leonardo Rigoldi 
Bonjardim, Coordenador do Curso de Odontologia da FOB-USP; Informações curriculares e sobre
a profissão aos calouros da Fonoaudiologia, com a Profa. Dra. Lídia Cristina da Silva Teles, 
Coordenadora do Curso de Fonoaudiologia da FOB-USP; e Informações curriculares e sobre a
profissão aos calouros da Medicina, com o Prof. Dr. Luiz Fernando Ferraz da Silva, Coordenador do
Curso de Medicina da FOB/USP.

Os calouros participaram ainda, 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.

No período da tarde, receberam orientações importantes na Palestra sobre segurança com a
Polícia Militar de Bauru. Desde o planejamento da Semana de Recepção aos Calouros, o Grupo 
Setorial Pró-Calouro preocupou-se em trazer aos veteranos o posicionamento da Universidade de
São Paulo sobre trotes violentos, estabelecendo com estes um sério compromisso para a preservação
da integridade física, psíquica e emocional dos calouros. Na palestra sobre segurança com a Polícia
Militar, o intuito foi alcançar os calouros, na conscientização sobre os perigos que, por ventura,
podem ocorrer fora do ambiente universitário nesta época.

Finalizando as atividades da segunda-feira, os calouros participaram da Palestra “Pilares 
da mente produtiva”, com a Professora Ana Leda Moraes, cujo objetivo é contribuir para o 
desenvolvimento de um padrão mental produtivo para resultados satisfatórios, tanto no aspecto
profissional quanto pessoal.
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A recepção realizada pelos alunos e pela faculdade foi fundamental para me 
fazer sentir parte da FOB antes mesmo da matrícula. Além de mim, meus pais também 
sentiram-se acolhidos e felizes em serem convidados a participar do início dessa nova etapa
em minha vida, a faculdade. Tal recepção nos fez sentir parte da família FOB e tranquilizou
meus pais, que souberam que, além de estar em uma excelente universidade, eu teria todo
o suporte e auxílio que precisasse.

Mariana Cristina Manoel, caloura da Fonoaudiologia
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Nos dias 18 e 19 de fevereiro, terça e quarta-feira, o Serviço de Graduação da FOB atuou na
1ª Etapa da Matrícula Presencial FUVEST/SISU, reunindo todos os calouros da graduação. Os dias
18 e 19 foram reservados para esse fim.  Após o encerramento dos trabalhos na terça-feira, os
calouros participaram da Palestra “Humanidade”, desenvolvida pelo Dr. José Roberto Ortega Júnior,
médico que coordena o Setor de Cuidados Paliativos dos hospitais Unimed e Beneficência Portuguesa
de Bauru. No final da tarde da quarta-feira, os educadores físicos Augusto Carrara e Alexandre
Sassaki Rosa realizaram explanação sobre a Seção de Esportes do Campus USP de Bauru, 
introduzindo o evento Reinauguração do Complexo Esportivo, sob a direção do Prof. Dr. José 
Henrique Rubo, Prefeito do Campus USP de Bauru. A atividade contou ainda com a realização 
de jogos onde participaram calouros e veteranos, que confraternizaram-se ainda, no Churrasco 
Integração, realizado após o evento.

Na quinta-feira, dia 20 de fevereiro, os calouros visitaram algumas estruturas do Campus, 
como Clínica de Fonoaudiologia/Casa da Afasia, Clínicas de Odontologia, Hospital de Reabilitação
de Anomalias Craniofaciais da USP-HRAC e Laboratório de Habilidades  CECS. 

No período da tarde, os calouros participaram do evento Ação Programa USP Recicla, sob a 
coordenação da Profa. Dra. Ana Carolina Magalhães, Coordenadora da Comissão do Programa 
USP Recicla da FOB, e conheceram a Biblioteca do Campus em atividade de visita interativa e 
apresentação dos serviços. 

Como resultado das atividades realizadas durante a XXII Semana de Recepção aos Calouros 
da Faculdade de Odontologia de Bauru, observou-se a profunda gratidão dos calouros e de seus
familiares, pela recepção carinhosa e respeitosa preparada e realizada no âmbito da Universidade.
Percebeu-se o cuidado e o zelo desde os preparativos do evento, e a preocupação com a garantia
da integridade física, psíquica e emocional dos calouros, para que estes tivessem a oportunidade
de ingressar de forma tranquila neste universo desconhecido e 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 sua formação.

 
A Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo agradece a todos que 

contribuíram para que a Semana de Recepção nesta Unidade tenha se tornado uma realidade
ímpar em mais um capítulo bem sucedido da história desta renomada instituição.
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Achei tudo muito bom! Fui muito bem apresentado às autoridades da faculdade, aos
cuidados da instituição e aos discentes! Conheci todas as atividades que me interessavam,
também! Muito bom mesmo.

Gabriel Araujo Medeiros, calouro da Medicina



SEMANA DE RECEPÇÃO
16 de fevereiro

Domingo

Projeto “INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE E FAMÍLIA”

Cerimônia de Abertura da XXII SEMANA DE RECEPÇÃO AOS CALOUROS 
“Você faz parte de tudo isso”

A Cerimônia de Abertura da XXII Semana de Recepção aos Calouros na Faculdade de 
Odontologia de Bauru, realizada no dia 16 de fevereiro, domingo, contou com um público aproximado
de 500 pessoas, entre calouros e seus familiares, docentes e alunos veteranos dos cursos de 
Odontologia, Fonoaudiologia e Medicina, e comunidade interna da FOB. Na ocasião os calouros 
e seus familiares foram recebidos de forma descontraída e carinhosa, em clima de alegria e
muita celebração. Foram acolhidos com palavras de boas-vindas proferidas pelos dirigentes da 
Universidade de São Paulo e Campus USP de Bauru, Profa. Dra. Maria Aparecida de Andrade 
Moreira Machado, Pró-Reitora de Cultura e Extensão Universitária da USP, Prof. Dr. Carlos Ferreira
dos Santos, Diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru e Superintendente do Hospital de 
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP, e Prof. Dr. José Henrique Rubo, Prefeito do Campus
USP de Bauru. Na oportunidade puderam conhecer um pouco mais da história da Universidade de
São Paulo, Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, e da Faculdade de Odontologia de Bauru e seus
cursos de graduação, assistindo a vídeos institucionais. Ao término da cerimônia puderam prestigiar
uma empolgante apresentação da Bateria da FOB formada por seus alunos de graduação. 
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Vídeo Institucional da FOB

Execução do Hino Nacional

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
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Antecedendo o Brunch Integração, pais e calouros participaram da explanação e intitulada
A Saúde do Nosso Aluno, em que a Enfermeira da Unidade Básica de Saúde UBAS/Bauru, Gianne
Cerqueira L. R. Morais, discorreu sobre os serviços de saúde oferecidos pela Unidade, destacando
a importância dos alunos estarem respaldados por um plano de saúde independente.

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

No Teatro Universitário, Pais e Direção da Unidade participaram do tradicional encontro 
Bate-papo entre Pais e Direção da FOB-USP.  No ensejo, os pais sentiram-se bem próximos da 
direção, e puderam expressar suas dúvidas, anseios e expectativas frente aos desafios desta nova
etapa da vida de seus filhos. Os dirigentes do Campus USP de Bauru responderam questões sobre
os cursos de graduação, a formação dos alunos, programas de bolsas, integração entre os cursos,
infraestrutura do campus, moradia e alimentação, entre outras. Enfatizaram o comprometimento da
Universidade com a formação de qualidade do aluno, e em contrapartida, a responsabilidade do
profissional formado na USP em cumprir a sua missão social, aproveitando da melhor forma possível
as oportunidades acadêmicas ímpares existentes no âmbito da Universidade de São Paulo.

Encontro entre Pais e Dirigentes do Campus USP BauruBrunch Integração
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A recepção de calouros foi ótima, pois além de tranquilizar os alunos sobre o que é
estar em uma universidade, também tranquilizou os pais, permitindo conhecer a ótima 

infraestrutura da faculdade e os funcionários muito bem qualificados. A semana de
recepção foi essencial para promover a familiarização com o local e com os colegas de
classe, além de todo o apoio e acolhimento dos veteranos que através do apadrinhamento,
realmente estabeleceram uma relação de proximidade com os calouros.

Letícia Fabris, calouro da Fonoaudiologia

Atividades e Brincadeiras de Recepção do dia 16 de fevereiro

“Calouro, seja bem-vindo” – Recreação com os alunos veteranos e exposição dos parceiros

As atividades e brincadeiras recreativas de recepção foram cuidadosamente realizadas pelo
Grupo Setorial Pró-Calouro e alunos veteranos dos cursos de graduação no Complexo Esportivo do
Campus na manhã do domingo. 

Primeiramente, os calouros receberam informações nos seguintes estandes de recepção:

Serviço Social da Prefeitura do Campus USP de Bauru, onde assinaram o termo de 
consentimento para participação nas brincadeiras de recepção planejadas e orientadas pelo Grupo
Setorial do Campus USP de Bauru, e autorização para uso de imagens;

Kit Calouro (curso de Odontologia);
Kit Calouro (curso de Fonoaudiologia);
Kit Calouro (curso de Medicina);
Centro Acadêmico XVII de Maio;
Associação Atlética Acadêmica Diógenes de Abreu – AAADA (curso de Odontologia);
Associação Atlética Acadêmica Maria Cecília Bevilacqua – AAAMCB (curso de Fonoaudiologia);
Associação Atlética Acadêmica David Capistrano – AAADC (curso de Medicina);
Bateria da FOB;
Programa de Educação Tutorial – PET;
Programa USP Recicla.

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 em clima de
amizade e celebração. Foram momentos de alegria e descontração, onde tudo foi realizado com
muito respeito e acolhimento.

 

Atendimento dos alunos no stand do Serviço Social
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Kit Calouro da Odontologia

Kit Calouro da Fonoaudiologia

Kit Calouro da Medicina

Centro Acadêmico
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PET Fonoaudiologia

PET Odontologia

Programa USP Recicla

Atlética Fonoaudiologia - Atlética Odontologia - Atlética Medicina
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Calouros da Odontologia

Celebrando a vitória!
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Calouros da Fonoaudiologia Calouros da Medicina
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Finalizando as atividades do dia 16, 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 trajetória acadêmica. 

Quando cheguei na FOB fiquei abismado com o calor da recepção dos veteranos. Logo
me colocaram em grupos para promover a integração e conhecerem mais sobre mim. Ja no
segundo dia de aula me chamaram para festas e pude vislumbrar como era diferente e nova
a "Energia" da faculdade. Meus pais foram tranquilizados com as palestras do dia de 
recepção e creio que ficaram satisfeitos com a minha escolha. Não vejo como poderia ter
sido melhor uma vez que até o trote foi divertido e não agressivo.

Gustavo de Paula Almeida – Calouro Odonto

SEMANA DE RECEPÇÃO
17 de fevereiro
Segunda-feira

Iniciando-se as atividades do dia 17, os calouros tiveram a oportunidade de participar de
uma explanação mais direcionada sobre a área da Graduação na FOB. O encontro foi presidido
pela Profa. Dra. Karin Hemana Nepplenbroek, docente do curso de Odontologia e Presidente da
Comissão de Graduação da Unidade. A Professora Karin iniciou sua fala mostrando como a área de
Graduação se organiza na Unidade, desde a constituição da Comissão de Graduação, suas
atribuições e atuação direta e indireta junto aos discentes dos cursos de graduação. O Conselho
de Graduação (CoG) é o órgão central da Universidade de São Paulo no tocante ao ensino de 
graduação, responsável por sua qualidade e adequação, na incumbência de traçar suas diretrizes,
respeitadas as normativas superiores. A Pró-Reitoria de Graduação (PRG) é o órgão responsável
por executar e zelar pelo cumprimento das diretrizes do ensino de graduação na USP. A Comissão
de Graduação (CG) é o colegiado de caráter estatutário, ao qual cabe traçar diretrizes e zelar
pela execução dos programas determinados pelos projetos pedagógicos dos cursos, obedecida a
orientação geral estabelecida pelos colegiados superiores. A Comissão de Coordenação de Curso
(CoC) é subordinada à Comissão de Graduação e trata dos aspectos didático-pedagógicos do curso.
Dentre as atribuições voltadas à execução dos programas das disciplinas dos cursos, melhorias no
ensino de graduação, estabelecimento de critérios para transferências, gerenciamento de matrículas
com adaptações curriculares, à Comissão de Graduação cabe acolher e administrar as demandas
dos discentes sobre o processo de ensino-aprendizagem para o bom andamento do curso. Assim
como nas outras comissões estatutárias ou assessoras da Unidade, a Comissão de Graduação possui
representação discente, onde os representantes são eleitos entre os seus pares. Esse processo é
gerenciado pela Assistência Acadêmica da Unidade. Além das atribuições da CG, a Professora Karin
orientou os alunos recém chegados sobre comportamento, disciplina e postura adequada e 
respeitosa, tão necessários no ambiente acadêmico e no processo de formação do profissional. 

Encontro com a Profa. Dra. Karin Hermana Neppelenbroek, Presidente da Comissão de Graduação
da FOB
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Na sequência, o Prof. Dr. Carlos Ferreira dos Santos, Diretor da FOB-USP, proferiu a Aula
Magna aos calouros da Odontologia, Fonoaudiologia e Medicina. Foi um momento enriquecedor, onde
os calouros tiveram a oportunidade de conhecer inúmeras oportunidades existentes para o seu
enriquecimento acadêmico. Fez uma explanação completa 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. Explorou alguns ambientes virtuais tão importantes à realidade dos pesquisadores, quais
sejam, linhas de pesquisa do CNPq, Plataforma Carlos Chagas para o acesso ao Currículo Lattes e
Biblioteca Virtual da FAPESP. 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. 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. 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 inglesa, caso tenha interesse em realizar intercâmbios. Enfatizou esforços realizados
dentro da Unidade para estabelecimento de convênios internacionais e apoio aos alunos para a 
realização dos intercâmbios, dando destaque ao convênio estabelecido no último ano, de cooperação
acadêmica para obtenção de diploma entre esta Faculdade e a Faculdade de Medicina Dentária da
Universidade do Porto, Portugal. Com muita satisfação, mencionou o recebimento de dois alunos da
UPorto no ano anterior para cursar disciplinas do segundo semestre de 2019 na FOB como uma
demonstração de que as atividades dentro do convênio serão promissoras. Neste ano de 2020, uma
aluna do 8º período do curso de graduação em Odontologia da FOB já se encontra em atividade
de intercâmbio na UPorto para obtenção do duplo diploma. Finalizando sua aula, realizou uma 
exposição de fotos do Projeto USP Rondônia, do qual participou em 2019 e 2020, durante as férias.
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. 

 Sua aula foi uma grande oportunidade aos calouros, para compreenderem que são inúmeras
as oportunidades de formação e enriquecimento acadêmico dentro do ambiente universitário, 
e que cabe a cada aluno aproveitá-las da melhor maneira, com verdadeira dedicação e 
responsabilidade. 

 Distribuição de álcool em gel aos calouros, consientização sobre assepsia.

Aula Magna, Prof. Dr. Carlos Ferreira dos Santos, Diretor da FOB
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Palestra Informações curriculares e sobre a profissão aos calouros da Odontologia, com o Prof. Dr.
Leonardo Rigoldi Bonjardim, Coordenador do Curso de Odontologia da FOB-USP

Palestra Informações curriculares e sobre a profissão aos calouros da Fonoaudiologia, com a Profa.
Dra. Lídia Cristina da Silva Teles, Coordenadora do Curso de Fonoaudiologia da FOB-USP

Palestra Informações curriculares e sobre a profissão aos calouros da Medicina, com o Prof. Dr.
Luiz Fernando Ferraz da Silva, Coordenador do Curso de Medicina da FOB-USP

Dando continuidade às atividades programadas para o período da manhã, 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, oportunidades de empregos nas iniciativas privadas e
públicas, entre outros. 

Finalizando-se as atividades do período, 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
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Apadrinhamento dos Calouros dos Cursos de Fonoaudiologia Apadrinhamento dos Calouros dos Cursos de Medicina
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No início da tarde, os calouros participaram da 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.

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 segunda-feira contou ainda com a palestra “Pilares da Mente Produtiva”,
presidida pela Profa. Ms. Ana Leda Moraes. A palestrante conversou com os calouros sobre como
desenvolver um comportamento de crescimento pessoal para ter a saúde mental e uma mente 
produtiva em situações amenas e em situações de muita demanda ou dificuldades.  Fez atividade
de reflexão sobre como lidar com os medos e as situações aversivas que naturalmente surgem e
que poderão acontecer ao longo dos anos da graduação de forma a manter o equilíbrio emocional,
tanto no campo pessoal quanto acadêmico. Houve participação dos alunos que responderam às
questões efetuadas pela professora, e realizaram reflexão conjunta sobre os temas. A atividade
foi finalizada com uma canção entoada em conjunto.

A Profa. Ms. Ana Leda Moraes atua há 23 anos como professora universitária na área da
computação, é mestre em Engenharia da Computação e é pós-graduanda em Neurociência e 
Psicologia Aplicada, especialista em desenvolvimento humano, análise comportamental e Programação
Neurolinguística.

Palestra“Pilares da Mente Produtiva”, com a Profa. Ms. Ana Leda Moraes
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Eu já conhecia a FOB por ter feito o cursinho popular Sapiens em 2018, mas a 
experiência proporcionada pela Recepção de Calouros ampliou muito minha percepção sobre
a universidade. Foi muito importante para a minha adequação à vida universitária o contato
com veteranos e com o corpo docente, que sempre estava à disposição para tirar dúvidas e
nos orientar. A semana teve diversas atividades que abordaram temas muito relevantes como
a saúde mental do estudantes e a importância de um trote seguro.

Hector Gabriel, calouro da Fonoaudiologia

SEMANA DE RECEPÇÃO
18 e 19 de fevereiro
Terça e Quarta-feira

Os períodos da manhã e tarde dos dias 18 e 19 de fevereiro foram reservados para a 
Matrícula Presencial FUVEST/SISU, 1ª etapa. Este foi também um momento de acolhimento e 
esclarecimento de dúvidas dos calouros sobre o ingresso na Faculdade, suas funcionalidades, 
sistemas corporativos, utilização da infraestrutura do Campus, acesso às informações acadêmicas
como grades horárias dos cursos, sistemática de aulas, solicitação de documentos acadêmicos, 
recebimento do cartão USP, entre outros. Os pessoal técnico do Serviço de Graduação da FOB 
esteve disponível para a formalização das matrículas initerruptamente nos dois dias, das 8 às
17h30. Após a conferência dos documentos e confirmação da matrícula no Sistema Corporativo da
Área de Graduação, JúpiterWeb, os alunos receberam carinhosamente, o Kit fornecido pela 
Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo, contendo uma caneca, um cordão e uma
camiseta com a inscrição USP. 
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Matrícula Presencial FUVEST/SISU com a equipe do Serviço de Graduação da FOB-USP



21

Na noite de terça-feira, dia 18 de fevereiro, os calouros participaram da Palestra 
“Humanidade”, com o Dr. José Roberto Ortega Júnior, Médico Paliativista, Intensivista e 
Hemotologista, coordenador do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital Unimed Bauru e 
coordenador e diarista da UTI do Hospital Beneficência Portuguesa. Com uma vida dedicada 
em levar conforto ao paciente no leito de morte, o Dr. José Roberto compartilhou sua experiência,
demonstrando como situações extremas da vida podem transformar, fortalecer e promover 
resiliência. Segundo os seus relatos, a sociedade precisa aprender a desenvolver a capacidade 
de aceitar, tolerar e transformar situações extremas em algo produtivo.

O cuidado paliativo é uma área que cuida de pacientes com doenças avançadas, com risco de
morte, doenças incuráveis e que, em muitas vezes, encontram-se em grande grau de sofrimento,
não apenas físico, mas também emocional, social e espiritual.

Palestra “Humanidade”, com o Dr. José Roberto Ortega Júnior

Na quarta-feira, dia 19, após as atividades da matrícula, os Educadores de Práticas Esportivas
do Campus USP de Bauru discorreram sobre os programas de práticas esportivas ofertados à 
comunidade uspiana, ressaltando os benefícios físicos, psíquicos e emocionais, principalmente aos
discentes, provenientes do hábito de praticar esportes. 

O Grupo Setorial Pró-Calouro tem valorizado ações voltadas à prática esportiva durante a
recepção aos calouros, a fim de que os alunos recém chegados desenvolvam desde o início de sua
vida acadêmica, o gosto pelo esporte, e sejam desafiados a engajarem-se em um programa de
prática esportiva, visto ser esta uma importante ferramenta que facilita a integração e o convívio
social, minimizando sobremaneira dificuldades como a timidez, a insegurança, o estresse e a 
depressão.

Apresentação da Seção de Esportes pelos Educadores de Práticas Esportivas, Alexandre Augusto
Carrara e Alexandre Sassaki Rosa
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Na sequência, a Prefeitura do Campus USP de Bauru em parceria com a Direção da FOB-USP
promoveu a Reinauguração do Complexo Esportivo do Campus. A Cerimônia foi presidida pelo Prof.
Dr. José Henrique Rubo, Prefeito do Campus USP de Bauru, e Prof. Dr. Carlos Ferreira dos Santos,
Diretor da FOB-USP. Após a cerimônia, calouros e veteranos participaram dos jogos promovidos
pelos Educadores de Prática Esportivas, e do Churrasco Integração “Você faz parte de tudo isso”.

Reinauguração do Complexo Esportivo do Campus

Jogos

Churrasco Integração
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Gostei muito da recepção. Alunos, professores e organização muito afetivos e 
carinhosos no acolhimento dos calouros. Atividades ao longo da semana bem distribuídas e
abordando diferentes assuntos importantes para o início da vida acadêmica de maneira leve.

Carolina Naomi Torigoe, calouro da Medicina

Visita às Clínicas de Odontologia

SEMANA DE RECEPÇÃO
20 de fevereiro
Quinta-feira

No período da manhã da quinta-feira, dia 20 de fevereiro, 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.
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Visita à Clínica de Fonoaudiologia e Casa da Afasia

Visita ao Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP - HRAC Visita ao Laboratório de Habilidades CECS
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A recepção foi maravilhosa. Os veteranos foram muito receptivos, amigos e parceiros
dos calouros. Gostei muito da programação da semana e do contato com a universidade
nesse período. 

Gabriela Ribeiro Redondo, calouro da Medicina

As atividades na Biblioteca da FOB na tarde do dia 20 finalizaram a programação da Recepção
aos Calouros na FOB-USP no ano 2020. Em sistema de revezamento, foram realizadas as 
atividades:

Ação Programa USP Recicla, coordenada pela Profa. Dra. Ana Carolina Magalhães, sendo esta
introduzida com a projeção de um vídeo sobre o programa.

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, e tem atuado na Recepção aos
Calouros, ano após ano. Após o vídeo, os membros da Comissão do Programa USP Recicla da FOB
entregaram aos calouros, um cordão e caneca USP Recicla. Realizaram em seguida, uma gincana
de separação de resíduos, abordando cerca de 20-25 resíduos diferentes classificados como comuns,
recicláveis e potencialmente contaminados. Foi uma atividade prática bem interessante que 
presenteou o grupo que mais acertou.

Cabe ressaltar que a Comissão do Programa USP Recicla também participou das atividades
do domingo, dia 16 de fevereiro, com exposição em stand no Hall de Entrada da FOB e no Complexo
Esportivo do Campus USP de Bauru, entregando algumas canecas USP Recicla e compostos 
orgânicos, e realizando orientação aos calouros e pais que visitaram as estações.

Ação Programa USP Recicla
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Visita à Biblioteca, coordenada pela Chefe Técnica do Serviço de Biblioteca e Documentação,
Cybelle de Assumpção Fontes, com a participação das bibliotecárias Denise Aparecida 
Giacheti Gillio e Milene Andriguetti de Souza.  Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a
infraestrutura física da Biblioteca (espaços e salas) e serviços disponíveis (empréstimo, atendimento
aos usuários, acesso à Internet, uso de aplicativo das Bibliotecas etc). Junto ao acervo, conheceram
os diferentes tipos de documentos, a forma de funcionamento dos arquivos deslizantes. Visitaram
os demais setores da Biblioteca, conhecendo as normas de uso do espaço (uso de guarda-volumes
e uso de celulares). Em parceria com a Seção Técnica de Informática da FOB, os monitores da Sala
Pró-Aluno orientaram quanto ao uso da Sala Pró-Aluno, que está alocada na Biblioteca.

Visita à Biblioteca da FOB

Ao final das atividades do primeiro grupo, antes do revezamento com a segunda turma, o
Programa USP Recicla e a Biblioteca ofereceram aos alunos um coffee-break, com apoio financeiro
da ABSUSP - Associação Bauruense dos Servidores da USP, Bauru, promovendo a interação entre
os alunos.

Encerramento das atividades na Biblioteca da FOB - coffee-break

Comissão Recepção aos Calouros

A recepção foi fantástica, me senti muito acolhida! Tanto as palestras ministradas
quanto as demais atividades auxiliaram os calouros a se integrarem, conhecendo melhor os
docentes, funcionários, colegas de curso e a infraestrutura dessa universidade maravilhosa.

Beatriz Fernandes Silva, calouro da Medicina
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CAMPANHAS E AÇÕES SOCIAIS

“Calouro Humano VALORIZA A PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS MORADORES DE RUA” – com 
arrecadação de produtos de higiene pessoal
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A recepção para os calouros de medicina da FOB USP foi um evento incrível e fiquei
muito feliz de ter participado.

Giovanna Ney Quevedo, calouro da Medicina

“Calouro Humano VALORIZA O INCENTIVO À LEITURA INFANTIL” – com arrecadação de livros
paradidáticos infantis
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Como caloura, a semana de recepção foi muito importante para o meu conhecimento
a respeito das oportunidades oferecidas, dos professores, dos alunos, das metodologias de
ensino utilizadas no meu curso (medicina) e da estrutura física da universidade. Foi uma
semana essencial para meu processo de adaptação.

Carian Leoz Zampa, calouro da Medicina
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VÍDEO SOBRE A RECEPÇÃO AOS CALOUROS FOB 2020
Produzido pelo Setor de Tecnologia Educacional da FOB-USP

(colar DVD)                                                                                                         
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