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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Caros alunos: 

A Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB) foi criada em 1948 
e sua efetiva implantação ocorreu em 1962. 

A FOB integra o Campus da Universidade de São Paulo em Bauru, juntamente com o Hospital 
de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC), também conhecido como Centrinho, e a 
Prefeitura do Campus de Bauru (PUSP-B). 

Constituída por 6 (seis) departamentos de ensino, a FOB conta atualmente com 140 
docentes, a maioria em tempo integral, e 203 servidores administrativos, operacionais e 
técnicos que, juntamente com seus alunos de graduação e pós-graduação, são responsáveis 
pela alta qualificação no ensino, pesquisa e serviços prestados à comunidade, como 
demonstrado pelos índices de avaliação realizada pelos órgãos competentes. 

Entre suas metas, a prioridade é a formação de excelência, em nível de graduação, de 
cirurgiões-dentistas, fonoaudiólogos e médicos. Em seguida, o aprimoramento das 
atividades de pós-graduação, pesquisa e extensão universitária. 

Para tanto, a FOB realiza a adequação sistemática de espaços físicos, como laboratórios, 
clínicas, salas de aula e Biblioteca, assim como a criação de novos ambientes, que permitam 
a aplicação segura e eficiente dos três princípios básicos da Universidade de São Paulo: 

I) promover e desenvolver todas as formas de conhecimento, por meio do ensino e da 
pesquisa; 
II) ministrar o ensino superior visando à formação de pessoas capacitadas ao exercício da 
investigação e do magistério em todas as áreas de conhecimento, bem como à qualificação 
para as atividades profissionais e 
III) estender à sociedade serviços indissociáveis das atividades de ensino e pesquisa. 

Desejamos aos ingressantes e àqueles que já iniciaram seus cursos, um ano de amplo êxito 
na conquista de conhecimento e de sua formação. 

 

Profa. Dra. Marília Afonso Rabelo Buzalaf 
Diretora (Gestão-2022-2025)  

Prof. Dr. Carlos Ferreira dos Santos  
Vice-Diretor (Gestão 2022-2025)     

 

 

     
       
       

  



 

 

1 CURSOS OFERECIDOS  

 

 

 

 

1.1 CURSOS DE GRADUAÇÃO 

A FOB oferece três cursos de graduação, em período integral: Odontologia (50 vagas) e Fonoaudiologia (40 vagas), 
com duração de 4 anos (8 semestres) e Medicina (60 vagas), com duração de 6 anos (12 semestres).  

As vagas são preenchidas, em sua maior proporção, por concurso vestibular organizado pela Fundação 
Universitária para o Vestibular (FUVEST). O ingresso é feito rigorosamente pela classificação obtida, com o 
aproveitamento dos candidatos até o limite das vagas fixadas para os cursos.  

Em 2017, a Pró-Reitoria de Graduação aprovou que os cursos de graduação da Universidade destinassem até 30% 
de suas vagas para alunos ingressantes via Sistema de Seleção Unificado (SiSU), mediante participação dos 
candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sistema gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC).  

A FOB disponibilizou para os cursos de graduação, em 2023, as seguintes vagas para ingresso, via SiSU: 
Fonoaudiologia - 12 vagas, Odontologia - 15 vagas e Medicina - 18 vagas. 

Referente à reserva de vagas para candidatos oriundos de Escola Pública, em 2017, 37% das vagas foram 
reservadas para este fim. Em 2018 a reserva foi de 40% das vagas, e em 2019 e 2020, 45%. Em 2021 e anos 
subsequentes, a reserva é de 50% das vagas em cada curso.  

 

 

1.1.1 Odontologia 

Oferecido desde 1962, promove a formação de cirurgiões-dentistas 
com sólida capacitação técnico-científica, amparada em princípios 
éticos, humanísticos e sociais, dentro de uma abordagem integral do 
processo saúde-doença, com equilíbrio entre excelência técnica e 
relevância social, visando o atendimento das necessidades da 
população brasileira nos diferentes níveis de atenção à saúde bucal. 

O curso busca preparar o cirurgião-dentista para atuar como agente 
promotor da saúde, com ênfase na prevenção e na manutenção da 
saúde bucal, promovendo a qualidade da assistência odontológica à 
comunidade, com amplo conhecimento da ciência odontológica, de 
suas técnicas operatórias, dos materiais empregados, da legislação e 
ética que regem o exercício profissional, com habilidade técnica e 
conhecimento do exercício da profissão no âmbito privado e público. 

 

  



 

 

1.1.2 Fonoaudiologia 

Iniciado em 1990, busca formar profissionais gabaritados e éticos, 
realizar pesquisa com compromisso social e oferecer assistência 
especializada e de qualidade à população. O currículo inclui 
disciplinas das Ciências Biológicas, Humanas e específicas da área, 
e ainda, disciplinas para formação em pesquisa, permitindo aos 
alunos, desde o primeiro ano, contato com práticas 
fonoaudiológicas. 

Na investigação científica, um dos seus eixos de formação, o curso 
oferece oportunidade para realizar pesquisas em laboratórios de 
alta tecnologia. A prática de atendimento ocorre na Clínica de 
Fonoaudiologia, que está entre as clínica-escola mais bem 
equipadas do país para receber desde bebês até idosos com 
queixa de audição, linguagem, fluência, fala, voz, respiração, 
deglutição e mastigação. Os alunos atuam também no Hospital de 
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP (HRAC-USP), em 
Unidades Básicas e de Saúde da Família, em creches, escolas e em 
locais que oferecem oficinas de aprimoramento vocal, voz para 
jornalistas, professores e cantores.  

 

 

1.1.3 Medicina 

O Curso de Medicina, aprovado em 2017 pelo Conselho Universitário da USP, receberá sua sexta turma, em 2023.  

A missão do curso é formar médicos com capacidade para atuar na atenção individual e coletiva, com 
responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do 
ser humano nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação, mediante atitudes humanistas, críticas, reflexivas e éticas.  

O currículo alinha-se às políticas públicas nacionais e às 
necessidades loco regionais de educação médica, saúde, ciência e 
tecnologia. O processo de aprendizado atenderá à definição de 
eixos de aprendizado, com a integração de conteúdos da ciência 
básica e aplicada, a definição de métodos e cenários de práticas, 
com avaliação de desempenho do estudante, dos docentes e 
colaboradores e dos eixos.  

O curso centra-se no estudante como sujeito da aprendizagem, 
tendo no docente o apoio como facilitador e mediador do 
processo, com vistas à formação integral e adequada do 
estudante. Portanto, serão privilegiadas metodologias que 
proporcionem a participação ativa do estudante na construção do 
conhecimento e na integração entre os conteúdos, assegurando 
a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. 

  



 

 

1.2 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

A Faculdade de Odontologia de Bauru oferece dois programas de Pós-Graduação: Ciências Odontológicas 
Aplicadas e Fonoaudiologia.  

O Programa de Ciências Odontológicas Aplicadas oferece curso de Mestrado e Doutorado nas seguintes áreas de 
concentração: Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial; Dentística; Endodontia; Biologia Oral, Estomatologia, 
Radiologia e Imaginologia; Odontopediatria; Ortodontia e Saúde Coletiva; Patologia Bucal; Periodontia e 
Reabilitação Oral. 

O Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia oferece curso de Mestrado e Doutorado na Área de 
Concentração Processos e Distúrbios da Comunicação com o objetivo de desenvolver atividades didáticas e de 
pesquisas centradas na comunicação e nas funções orofaciais, objetos de estudo da Fonoaudiologia, e em sua 
inter-relação com outras ciências, a fim de contribuir para a evolução desse campo do saber. O curso é voltado 
ao estudo dos processos e distúrbios da comunicação humana de forma abrangente, a fim de formar o 
docente/pesquisador com alto nível de competência acadêmica para o ensino superior e para a produção e 
disseminação de conhecimentos e práticas clínicas avançadas, respeitando o rigor científico e ético. 

Os Cursos de Pós-Graduação da FOB envolvem atividades clínicas, laboratoriais e de pesquisa, sendo responsável 
pela formação de docentes que agora atuam em Instituições de Ensino, de todos os Estados brasileiros e em 
diversos países do exterior.  

  



 

 

2 INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

 
 
 
 
 
 
 

2.1 COMISSÃO DE GRADUAÇÃO 

A Comissão de Graduação (CG) é formada por docentes e alunos da FOB e tem por finalidade o estudo da estrutura 
curricular dos cursos de graduação, e dos demais assuntos acadêmicos, visando oferecer subsídios para que o 
ensino na FOB prepare eficientemente o aluno no exercício de sua profissão. 
A Comissão de Graduação da FOB é composta pelos membros: 

 
 
Presidentes (Profs. Drs.) 

Rodrigo Cardoso de Oliveira (Presidente) 

Heitor Marques Honório (Vice-Presidente) 

 

Representantes Docentes (Profs. Drs.) 

Deborah Viviane Ferrari 
Departamento de Fonoaudiologia  

Flaviana Bombarda de Almeida 
Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos 

Heitor Marques Honório  
Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva 

Paulo Sérgio da Silva Santos  
Departamento de Cirurgia, Estomatologia, Patologia e Radiologia 

Pedro César Garcia de Oliveira 
Departamento de Prótese e Periodontia 

Carla Andreotti Damante (Coordenadora do Curso de Odontologia – CoC-O) 

Lídia Cristina da Silva Teles (Coordenadora do Curso de Fonoaudiologia – CoC-F) 

Luiz Fernando Ferraz da Silva (Coordenador pro tempore do Curso de Medicina) 

 

Representante Discente 

Hector Gabriel Corrale de Matos (4º ano de Fonoaudiologia) 

Thayna Teodoro da Silva (4º ano de Odontologia) 

Larissa Vieira de Oliveira (5º ano de Medicina) 

 

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/uspVinculoPessoaListar?codigoPessoa=


 

 

2.2 SERVIÇO DE GRADUAÇÃO 

O Serviço de Graduação da FOB coordena as atividades administrativas relativas aos assuntos acadêmicos, 
conforme as deliberações da Pró-Reitoria de Graduação da USP e da Comissão de Graduação da FOB. 

Neste Serviço, os alunos obterão todas as informações relativas à vida acadêmica – matrícula, frequência, 
trabalhos acadêmicos, entre outras. 

Horário de atendimento 
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 14h às 18 horas. 
 
Informações 
Site: http://www.fob.usp.br (clicar em Ensino > Graduação) 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/gradfob/ 
 

 

 
 

Contato 
(14) 3235-8292 
grad@fob.usp.br 

 

Solicitações de documentos acadêmicos 
Deverão ser requeridas no sistema de chamados institucional: https://chamados.bauru.usp.br/ (acessar item 
“Abrir Chamado” e efetuar login com senha única) 

 

2.3 MATRÍCULA 
 

2.3.1 Matrícula virtual 

O candidato aprovado no concurso vestibular-FUVEST ou SiSU realizará a matrícula de forma virtual, no Sistema 
JúpiterWeb durante os meses de fevereiro, março e abril. A confirmação da matrícula também ocorrerá de forma 
virtual no Sistema JúpiterWeb. 

Ao ingressar na Universidade de São Paulo, o aluno receberá o Número USP, que o acompanhará durante todo o 
Curso. Este número é necessário para a emissão de qualquer documento junto ao Serviço de Graduação e para a 
identificação junto aos demais setores do Campus USP, como o Restaurante Universitário e a Biblioteca. 

 

2.3.2 Trancamento de matrícula 

Entende-se por trancamento de matrícula a interrupção parcial ou total das atividades escolares, a pedido do 
aluno. 

• Trancamento parcial: quando a interrupção se verifica em uma ou mais disciplinas. 

• Trancamento total: quando a interrupção abrange todas as disciplinas em que o aluno estiver matriculado. 

As condições e os prazos de trancamento de matrícula constam de normas específicas do Conselho de Graduação 
(disponível em https://sistemas.usp.br/jupiterweb/ ). 

Ressalte-se que, em cada período letivo, a carga horária mínima para a matrícula não poderá ser inferior a 12 
horas/aula semanais, que correspondem a 12 créditos-aula, excetuados os casos de matrículas para conclusão 

http://www.fob.usp.br/
https://www.facebook.com/groups/gradfob/
mailto:grad@fob.usp.br
https://chamados.bauru.usp.br/
https://sistemas.usp.br/jupiterweb/


 

 

de curso, os de impedimento decorrente de reprovações em “disciplinas requisito” e os de força maior, a critério 
da Comissão de Graduação da FOB. A carga horária máxima semanal não poderá ultrapassar o limite de 40 horas. 

 

2.3.3 Cancelamento de matrícula 

Entende-se por cancelamento de matrícula a cessação total de vínculos do aluno com a Universidade. 

O cancelamento voluntário de matrícula ocorrerá por transferência para outra instituição de ensino superior ou 
por expressa manifestação da vontade do aluno. 

O cancelamento de matrícula por ato administrativo ocorrerá (art. 75, Regimento Geral da USP): 

I) por motivos disciplinares; 
II) se for ultrapassado o prazo de três anos de trancamento total de matrícula; 
III) se o aluno não se matricular por dois semestres consecutivos; 
IV) se o aluno não obtiver nenhum crédito em dois semestres consecutivos, excetuados os períodos de 

trancamento total; 
V) se o aluno for reprovado por frequência em todas as disciplinas em que se matriculou em qualquer um dos 

dois semestres do ano de ingresso; 
VI) se for verificada a matrícula simultânea em cursos de graduação da USP e de outra instituição pública de 

ensino superior. 

O Artigo 80 do Regimento Geral da USP, determina: 

Os alunos que tiverem sua matrícula cancelada com fundamento nos itens II, III, IV e V poderão requerer uma 
única vez e no máximo até cinco anos após o cancelamento seu retorno à USP, desde que devidamente justificadas 
as causas que provocaram o cancelamento. 

As transferências e os graduados terão preferência para preenchimento de vagas em relação aos pedidos de 
retorno. 

Quando o número de vagas para retorno for inferior ao número de pedidos, a Comissão de Graduação (CG) 
providenciará a seleção dos interessados, examinando o histórico escolar, tempo de afastamento e outros 
elementos que julgar convenientes. 

Permitida a reativação de matrícula, a CG estabelecerá as adaptações curriculares indispensáveis à reintegração 
do aluno. 

Fica condicionada à decisão da Comissão de Graduação, conforme Art. 76, Regimento Geral da USP, a matrícula 
do aluno que: 

I) não obtiver aprovação em pelo menos vinte por cento dos créditos em que se matriculou nos dois 
semestres anteriores; 

II) II) não integralizar os créditos para a conclusão de seu curso no prazo máximo definido pela Congregação 
da Unidade. 

 

2.4 TRANSFERÊNCIAS 

As normas e programas das matérias objeto de avaliação para a etapa de Pré-Seleção, bem como as normas gerais 
para o exame da segunda etapa de provas, seguirão a Resolução CoG n. 4835, de 27.04.2001. 

  



 

 

2.5 AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

A avaliação do rendimento escolar do aluno será feita em cada disciplina, em função de seu aproveitamento 
verificado em provas e trabalhos decorrentes das atividades exigidas do aluno. 

Fica assegurado ao estudante o direito de revisão de provas e trabalhos escritos, conforme regulamentação 
estabelecida pelo Conselho do Departamento. Essa revisão deverá ser feita na presença do aluno. 

É obrigatório o comparecimento do aluno às aulas e a todas as atividades escolares, competindo aos  

Departamentos a responsabilidade de verificação da frequência do corpo discente. 

As notas variarão de 0 (zero) a 10 (dez), podendo ser aproximadas até a primeira casa decimal. 
Será aprovado, com direito aos créditos correspondentes, o aluno que obtiver nota final igual ou superior a 5 
(cinco) e tenha, no mínimo, 70% (setenta por cento) de frequência na disciplina. 

 
2.6 SISTEMA DE RECUPERAÇÃO 

Os alunos que não alcançarem nota final de aprovação em disciplinas dos cursos de graduação, mas que tiverem 
obtido frequência mínima de 70% (setenta por cento) e nota final não inferior a três (3,0), poderão efetuar uma 
recuperação que consistirá de provas ou trabalhos programados, a serem realizados entre o final do semestre 
letivo e o início do semestre seguinte. 

Em casos excepcionais, e não sendo disciplina-requisito, o prazo para a realização da recuperação poderá ser 
prorrogado até o final do semestre subsequente ao da reprovação. 

As normas de recuperação, os critérios de aprovação e as épocas de realização das provas ou trabalhos 
programados, o quanto possível, uniformes para todas as disciplinas, ou pelo menos, para conjuntos de disciplinas 
da Unidade, deverão constar dos respectivos programas. 

Mediante justificativa adequada, a recuperação poderá deixar de ser oferecida numa disciplina, devendo, neste 
caso, constar tal fato no programa. 

Os alunos deverão ter ciência das normas de recuperação antes de sua matrícula numa disciplina. 

Os alunos em recuperação em disciplinas-requisito poderão matricular-se condicionalmente nas disciplinas que 
delas dependam, tornando-se essa matrícula definitiva se o aluno obtiver aprovação na recuperação. Fica 
delegada às Unidades responsáveis pelo curso, a seu critério, a possibilidade de facultar, em caráter excepcional, 
aos alunos reprovados, mas que tiveram frequência mínima regimental e nota não inferior a três, a matrícula em 
disciplinas que dependam de requisitos (Resoluções CoG n. 3583, de 29.09.89 e n. 4076, de 13.05.94). 

 

2.7 CURRÍCULO 

O currículo compreende uma sequência hierarquizada de disciplinas, que podem requerer ou não a aprovação 
em disciplinas prévias (requisito). O aluno deve cursar e ser aprovado nas disciplinas do currículo para obter o 
grau acadêmico correspondente. 

 

2.7.1 Créditos 

A integralização do currículo faz-se por meio de créditos atribuídos às disciplinas em que o aluno tenha sido 
aprovado. 

Crédito é a unidade correspondente às atividades exigidas do aluno. Essas atividades compreendem: 
- aulas teóricas, seminários e aulas práticas, que correspondem ao “crédito-aula”, equivalente a 15 horas-aula; 
- planejamento, execução e avaliação de pesquisa; trabalhos de campo, internato e estágios supervisionados ou 



 

 

equivalentes; leituras programadas; trabalhos especiais, de acordo com a natureza das disciplinas; excursões 
programadas pelo Departamento, que correspondem ao “crédito-trabalho”, cujo valor equivale a 30 horas. 

 

2.7.2 Disciplinas 

A matrícula é feita por disciplina ou conjunto de disciplinas de um período letivo, nos prazos estabelecidos no 
Calendário Escolar da USP, respeitada a sequência hierarquizada, a base de requisitos, e obedecendo-se ao 
número de vagas fixado para cada Unidade. 

Entende-se por “disciplina” o conjunto sistematizado de conhecimentos afins, correspondente a número 
determinado de créditos, ministrado em período letivo semestral ou anual. As disciplinas são identificadas por 
um código próprio. Exemplo: BAB0187 - Anatomia I. 

Considera-se “disciplina requisito” é aquela em que o aluno deve ser aprovado para obter o direito de matrícula 
em uma ou mais disciplinas. 

Os alunos interessados em aperfeiçoar sua formação cultural e profissional poderão solicitar matrícula em 
disciplinas oferecidas por outras Unidades da USP, subordinando-se aos mesmos requisitos a que estão sujeitos 
os alunos regulares da Unidade oferente. Os prazos para a entrega dos requerimentos nas Unidades onde é 
ministrada a disciplina estão fixados no Calendário Escolar. 

2.7.3 Prática Esportiva 

A Pró-Reitoria de Graduação, ciente da importância da saúde física na vida da comunidade discente da USP, ligada 
ao seu desempenho acadêmico, oferece disciplina PRG0001 – Esporte na Graduação: da Teoria à Prática 
I (Optativa Livre USP), com o intuito de promover a atividade física no âmbito universitário, diversificar a formação 
acadêmico-profissional dos alunos e estimular sua integração. 

A disciplina está disponível para matrícula no JúpiterWeb, com várias turmas e horários, e tornará possível, para 
toda a comunidade discente, o acesso ao conhecimento relacionado às práticas esportivas. 

Dividida em aulas teóricas e práticas, possibilita ao aluno a comodidade de assistir aulas teóricas à distância 
(módulo EAD) e proporciona o prazer de praticar atividades físicas nos Centros de Prática Esportiva, com o auxílio 
e orientação de monitores e tutores capacitados. 

 

2.8 ADAPTAÇÕES CURRICULARES (APROVEITAMENTO DE ESTUDOS) 

Os pedidos de dispensa para cursar disciplinas serão homologados pela CG da Unidade, após manifestação do 
Departamento ou órgão responsável. 

Disciplinas cursadas fora da USP somente poderão ser aproveitadas até o limite de dois terços do total de créditos 
fixado para a integralização do respectivo currículo (art. 79, Regimento Geral da USP). 

 

2.9 REQUERIMENTOS E RECURSOS 

Quaisquer requerimentos formulados pelo aluno, relativos às suas atividades escolares, deverão ser dirigidos, em 
primeira instância, à Comissão de Graduação (CG) da FOB. 

Se indeferido o requerimento, o aluno tem o prazo de dez dias, contados a partir da data em que tomou ciência 
do indeferimento, para recorrer da decisão, apresentando novas razões que possam justificar novo julgamento. 
Se a CG mantiver o indeferimento, encaminhará o recurso à Congregação e se esta deliberar pelo indeferimento 
o aluno poderá recorrer da decisão, no prazo regulamentar. A Congregação, mantendo sua decisão, encaminhará 
o recurso ao Conselho de Graduação da USP.  



 

 

MANTENHA CONTATO COM O SERVIÇO DE GRADUAÇÃO PARA A ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E DOCUMENTOS 
PESSOAIS. 

 

2.10 CALENDÁRIO ESCOLAR 

Os prazos estabelecidos pelo Calendário Escolar da USP devem ser rigorosamente cumpridos para o bom 
andamento dos trabalhos e atividades escolares, principalmente os referentes aos períodos de matrícula. 
 

 
Calendário Escolar da USP 

Disponível em 
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/jupArquivosPublicos.jsp?tiparq=9&anoprg=2023&codmnu=6863  

 

 

Calendário Escolar da FOB-USP para o ano de 2023 

Aprovado pela Comissão de Graduação em 26/10/2022 
Aprovado pelo Conselho Técnico Administrativo em 01/11/2022 

 

1o semestre de 2023 
Início das aulas – 16 de janeiro (5º e 6º anos de Medicina) 

Início das aulas – 06 de fevereiro (2º, 3º, 4º anos de Medicina) 
Início das aulas – 13 de fevereiro (4º ano de Fonoaudiologia) 
Início das aulas – 27 de fevereiro (2º, 3º e 4º anos de Odontologia; 3º ano de Fonoaudiologia) 
Carnaval e Cinzas – 20 a 22 de fevereiro 
Início das aulas – 13 de março (1º ano de Odontologia; 1º e 2º anos de Fonoaudiologia; 1º ano de Medicina) 
Semana de Recepção dos Calouros – 12 a 17 de março 
Semana Santa – 03 a 08 de abril 
Tiradentes – 21 de abril (22 – recesso escolar) 
1a semana de provas – 24 a 28 de abril (apenas para os alunos de Odontologia) 
IV Congresso Médico Acadêmico de Bauru – COMAB – 13, 14 e 15 de abril 
Dia do Trabalho - 01 de maio 
Dispensa dos Alunos do 4º ano de Odontologia – 17 de maio (organização do XXXVI COB) 
XXXVI COB – 18 a 20 de maio (para o curso de Odontologia) 
Corpus Christi – 08 de junho (09 e 10 – recesso escolar) 
2a Semana de provas – 26 a 30 de junho (apenas para os alunos dos 3º e 4º anos de Odontologia) 
2a Semana de provas – 06 a 08 de julho (apenas para os alunos do 2º ano de Odontologia) 
Revolução Constitucionalista – 09 de julho (domingo) 
2a Semana de provas – 17 a 21 de julho (apenas para os alunos do 1º ano de Odontologia) 
Encerramento das aulas – 30 de junho (2º, 3º, 4º, 5º e 6º anos de Medicina – 3º e 4º anos de Odontologia) 
Encerramento das aulas – 07 de julho (1º ano de Medicina; 4º ano de Fonoaudiologia) 
Encerramento das aulas – 08 de julho (2º ano de Odontologia) 
Encerramento das aulas – 11 de julho (3º ano de Fonoaudiologia) 
Encerramento das aulas – 14 de julho (1º e 2º anos de Fonoaudiologia) 
Encerramento das aulas – 22 de julho (1º ano de Odontologia) 
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2o semestre de 2023 
Início das aulas – 17 de julho (6º ano de Medicina) 
Início das aulas – 24 de julho (1º, 2º; 3º, 4º e 5º anos de Medicina; 2º, 3º e 4º anos de Odontologia; 4º ano de 
Fonoaudiologia) 
Início das aulas – 07 de agosto (1º ano de Odontologia; 1º, 2º e 3º anos de Fonoaudiologia) 
XXX Congresso Fonoaudiológico de Bauru – 16 a 18 de agosto (para o curso de Fonoaudiologia) 
Semana da Pátria – 04 a 09 de setembro 
1a semana de provas – 25 a 29 de setembro (apenas para os alunos de Odontologia) 
Dia da Padroeira – 12 de outubro (13 e 14 – recesso escolar) 
Dia do Funcionário Público – 28 de outubro (sábado) 
Finados – 02 de novembro (03 e 04 – recesso escolar) 
Proclamação da República – 15 de novembro 
2a Semana de provas – de 04 a 08 de dezembro (apenas para os alunos do 2º, 3º e 4º anos de Odontologia) 
2a Semana de provas – de 07 a 14 de dezembro (apenas para os alunos do 1º ano de Odontologia) 
Encerramento das aulas – 31 de outubro (6º ano de Medicina) 
Encerramento das aulas – 10 de novembro (5º ano de Medicina) 
Encerramento das aulas – 08 de dezembro (2º, 3º e 4º anos de Odontologia; 1º, 2º, 3º e 4º anos de Medicina; 3º 
e 4º anos de Fonoaudiologia) 
Encerramento das aulas – 14 de dezembro (1º ano de Odontologia 
Encerramento das aulas – 18 de dezembro (2º ano de Fonoaudiologia) 
Encerramento das aulas – 19 de dezembro (1º ano de Fonoaudiologia) 
Colação de Grau do curso de Medicina: 09 de novembro (5ª feira) 
Colação de Grau do curso de Fonoaudiologia: 14 de dezembro (5ª feira) 
Colação de Grau do curso de Odontologia: 15 de dezembro (6ª feira) 
 
XLII Congresso Médico Universitário da FMUSP (1º ao 4º ano de Medicina) – data a definir 
 

2.11 OBTENÇÃO DO GRAU ACADÊMICO (CONCLUSÃO DO CURSO) 

A obtenção de grau acadêmico é realizada em sessão pública e solene da Congregação, da qual somente poderão 
participar os alunos que cumprirem o currículo, integralizando os créditos aprovados pelo Conselho de Graduação 
da USP. 

As normas para Colação de Grau, apresentadas a seguir, descrevem a organização e a responsabilidade da 
Instituição, discente e docentes, nesta cerimônia.  

 

2.12 NORMAS PARA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

(Disponível em http://graduacao.fob.usp.br/alunos/normas/normas-para-colacao-de-grau/) 

Artigo 1.º – A colação de grau é o ato oficial da Instituição, de caráter obrigatório, que se realiza em sessão pública 
e solene da Congregação, nos termos no artigo 63 do Regimento Geral da USP e artigo 6º do Regimento da FOB. 

Artigo 2.º – A participação na sessão solene de colação de grau é direito inalienável do graduando que tenha 
integralizado o currículo do curso, com aprovação em todas as disciplinas e estágios curriculares. 

Parágrafo único – O graduando que optar em não participar da sessão solene de colação de grau da Congregação, 
prestará o juramento e receberá o grau em reunião ordinária da Congregação em data e horário estabelecidos 
pela direção. 

Artigo 3.º – A outorga de grau é obrigatória para a emissão e registro do diploma. 

http://graduacao.fob.usp.br/alunos/normas/normas-para-colacao-de-grau/


 

 

DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU 

Artigo 4.º – As sessões solenes de Colação de Grau dos cursos de graduação em Odontologia e Fonoaudiologia, 
será realizada alternadamente entre os dois cursos, nas primeiras e segundas sextas-feiras do mês de dezembro 
do ano de conclusão dos cursos. 

 
DAS NORMAS PROTOCOLARES 

Artigo 5.º – A Assistência Técnica Acadêmica coordenará a solenidade de colação de grau, a ser realizada no 
Teatro Universitário “Prof. Dr. Dioracy Fonterrada Vieira”. 
Parágrafo único – A FOB arcará com as despesas do serviço de som (microfones para mesa e púlpito e músicas 
sequenciais para a solenidade), mestre de cerimônia, segurança interna (controle de acesso) e limpeza.  
Artigo 6.º – Fica assim definida a sequência dos atos oficiais: 
I. Abertura protocolar pelo mestre de cerimônias; 
II. Composição da mesa de honra; 
III. Entrada dos membros da congregação; 
IV. Entrada dos graduandos (conduzidos pelo Nome de Turma); 
V. Abertura oficial – palavra do presidente da mesa; 
VI. Execução do hino nacional; 
VII. Outorga de títulos aos docentes aprovados em concursos da carreira acadêmica; 
VIII. Juramento;  
IX. Outorga de grau com a entrega dos diplomas (chamada nominal dos formandos), e homenagem aos pais; 
X. Discurso do orador da turma; 
XI. Homenagem ao nome de turma, paraninfo, patrono, professores homenageados  
XII. Discurso do patrono (opcional); 
XIII. Discurso do paraninfo; 
XIV. Entrega de prêmios institucionais; 
XV. Discurso do nome de turma; 
XVI. Discurso do presidente da solenidade; 
XVII. Encerramento da solenidade. 
 
DAS VESTES TALARES 
Artigo 7.º – Os graduandos deverão trajar beca preta, com faixa na cintura na cor designativa do curso no qual 
se graduam. 
I.  Odontologia (grená); 
II. Fonoaudiologia (azul royal). 
Parágrafo único – O traje é de responsabilidade dos graduandos. 
Artigo 8.º – Na entrada do cortejo, o graduando deverá segurar o capelo com a mão esquerda e somente 
poderá vesti-lo no momento de outorga do grau. 
Artigo 9.º – Os membros da congregação, o paraninfo, o patrono e as autoridades acadêmicas integrantes da 
mesa, usarão as vestes talares correspondentes ao cargo ou a área do conhecimento a qual pertencem. 
Parágrafo único – Os membros e homenageados deverão providenciar suas vestes talares para a data da 
cerimônia.  
  
DO JURAMENTO 
Artigo 10 – O graduando escolhido pela turma, deve dirigir-se à tribuna, levantar sua mão direita, ler o 
juramento, enquanto os demais, de pé, também com a mão direita à frente repetem as palavras do 
juramentista. 
DO ORADOR 
Artigo 11 – Os graduandos escolherão, dentre seus pares, o seu orador. 



 

 

Parágrafo único – O discurso terá a duração máxima de sete minutos. 
 
DO PARANINFO 
Artigo 12 – É um professor que se destaca do corpo científico do curso, de reconhecida competência e padrão 
de referência na área específica de conhecimento dos formandos, indicado por livre escolha dos graduandos. 
Parágrafo único – O discurso terá a duração máxima de sete minutos. 
DO PATRONO 
Artigo 13 – Personalidade que, por mérito intelectual ou por sensibilidade pela causa acadêmica, contribuiu 
com os graduandos, indicado por livre escolha dos graduandos. 
Parágrafo único – O discurso terá duração máxima de sete minutos (opcional).  
 
NOME DE TURMA 
Artigo 14 – Professor que identificará a turma, indicado por livre escolha dos graduandos. 
Parágrafo único – O discurso terá a duração máxima de sete minutos. 
 
DO DESENVOLVIMENTO DA SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU 
Artigo 15 – Os graduandos deverão comparecer ao local da solenidade com antecedência mínima de uma hora 
do início da solenidade. 
Artigo 16 – Os membros e homenageados deverão comparecer com 30 minutos de antecedência do início da 
solenidade. 
Artigo 17 – Durante a Solenidade não será permitido aos graduandos ou a plateia: 
I. Fazer uso de cornetas, buzinas, tambores, confetes, serpentinas, bolas ou qualquer outro objeto que produza 
ruído e risco de acidentes; 
II. Fazer gestos de exibicionismo ou não condizentes com a cerimônia; 
III. Fazer uso de bebidas alcoólicas; 
IV. Utilizar recursos pirotécnicos, fumaça de gelo seco, produtos tóxicos, poluentes, inflamáveis e similares; 
V. Pessoas não autorizadas a acompanharem o graduando para receber o “canudo” que simboliza o diploma. 
DAS PENALIDADES 
Artigo 18 – Qualquer manifestação que motive o descumprimento das determinações citadas no artigo 17, ou 
qualquer outra que perturbe a ordem, poderá levar a suspensão da solenidade pela presidência da mesa e 
implicará na transferência do ato de colação de grau para o primeiro dia útil posterior ao evento, na sala da 
Congregação da FOB/USP, sendo permitida apenas a participação dos graduandos. 
 
DA COMISSÃO DE FORMATURA  
Artigo 19 – As turmas concluintes deverão constituir, por curso, uma Comissão de Formatura que as 
representará perante a Instituição. 
Artigo 20 – A Comissão de Formatura deverá: 
I. Encaminhar à Assistência Técnica Acadêmica um documento contendo nomes, telefones e e-mails do 
Presidente e demais membros da Comissão;  
II. Informar a Assistência Técnica Acadêmica, com 15 dias de antecedência da data da solenidade de colação de 
grau, sobre a escolha dos homenageados, conforme segue: 
a. Do graduando juramentista; 
b. Do graduando orador; 
c. Do nome de turma, e o graduando que representará a turma na homenagem; 
d. Do patrono, e o graduando que representará a turma na homenagem; 
e. Do paraninfo, e o graduando que representará a turma na homenagem; 
f. Do graduando que homenageará os pais; 
g. Demais homenageados (não excedendo o número de 3). 
III. Convidar os homenageados e informá-los sobre o cerimonial da solenidade; 



 

 

IV. Providenciar as vestes talares e canudos aos graduandos que participarão da solenidade; 
V. Definir a música para encerramento da solenidade e enviar para Assistência Técnica Acadêmica, com 15 dias 
de antecedência da data da solenidade de colação de grau. 
 
Artigo 21 – Os casos omissos serão resolvidos pela Congregação da Unidade. 
 
 

  



 

 

3 BOLSAS E AUXÍLIOS 

 

 

 

 

 

A Universidade disponibiliza aos alunos de Graduação diferentes formas de apoio, por meio de programas, bolsas 
e estágios, buscando oferecer condições para que o estudante mantenha e amplie suas atividades na academia, 
visando à conclusão do curso ao qual está vinculado e buscando reduzir a evasão, contribuindo para a formação 
acadêmica integral. 

 
Principais programas:  

A) Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil – PAPFE, administrado pela Superintendência de 
Assistência Social – SAS, integra a política de permanência implantada na Universidade, com ações uniformes em 
todos os campi da USP, voltadas para alunos de graduação com dificuldades socioeconômicas para se manter na 
Universidade. 

O Programa tem como objetivo promover condições para que o estudante mantenha e amplie suas atividades na 
academia visando concluir o curso ao qual está vinculado, reduzindo a evasão e contribuindo para a formação 
acadêmica integral. O Programa disponibiliza apoios e bolsas para os quais os alunos interessados são classificados 
socioeconomicamente pelos “serviços sociais” de todos os campi, utilizando critérios unificados. 

Os apoios e bolsas que compõem o PAPFE/Graduação destinam-se a alunos regularmente matriculados na 
Universidade que estejam cursando sua primeira graduação (não são aceitas inscrições de alunos já graduados). 

Para obtenção de qualquer apoio ou bolsa que exija avaliação socioeconômica, é necessária a inscrição do PAPFE, 
via Júpiter Web – https://sistemas.usp.br/jupiterweb/, preenchendo e enviando eletronicamente o formulário e 
entregando ao Serviço Social os documentos que comprovem a situação informada.  

Integram o Programa no Campus de Bauru: 

– Apoio-Moradia: vaga gratuita no Conjunto residencial do Campus. Alunos inscritos para vagas e não atendidos 
que comprovem insuficiência financeira, poderão ser atendidos com auxílio financeiro mensal, válido por até 12 
meses. 

– Auxílio Alimentação: isenção do pagamento de refeições nos Restaurantes Universitários. A validade é de 12 
meses.  

– Auxílio-Livros: consiste em créditos disponibilizados para aquisição de livros nas Livrarias da Editora da USP, 
durante o período letivo, válido por até 12 meses. 

– Auxílio Transporte: consiste em auxílio financeiro mensal, durante o período letivo para deslocamento do aluno 
da residência até a Universidade, válido por até 12 meses. 

 

• Programa Unificado de Bolsas de Estudo para estudantes de Graduação: O programa congrega as bolsas de 
ensino de graduação, pesquisa, cultura e extensão. As inscrições dos alunos nos projetos devem ser realizadas no 
site: https://uspdigital.usp.br/jupterweb e obrigatoriamente também no PAPFE, respeitando-se os prazos 

https://sistemas.usp.br/jupiterweb/
https://uspdigital.usp.br/jupterweb


 

 

estabelecidos pelo cronograma específico do referido programa. Para receber qualquer dessas bolsas, o 
estudante não pode acumular outra bolsa ou estágio na USP, com exceção dos auxílios da SAS-USP.  

Informações: http://www.usp.br/sas 

B) BOLSAS NÃO GERENCIADAS PELO PAPFE e que integram as ações FOB em conjunto com o Serviço Social do 
Campus onde o aluno está matriculado: 
• Bolsa Pró-Aluno FOB: visa apoiar o aluno com necessidades financeiras com domínio de informática, para atuar 
na sala Pró-Aluno, durante horários estabelecidos pela coordenação. 

C) PROGRAMA DE ESTÍMULO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO (PEEG): visa a incentivar alunos com mérito acadêmico 
a aperfeiçoarem os estudos em uma disciplina de maior interesse, por meio do desenvolvimento de atividades 
supervisionadas de ensino.  

D) PROGRAMA DE APOIO PEDAGÓGICO (PAP): visa apoiar o trabalho pedagógico do(a)s docentes e facilitar a 
recuperação das aprendizagens não alcançadas, além de promover o aperfeiçoamento dos tutores. O(a) 
estudante de Graduação (a partir do segundo ano), Pós-Graduação ou pesquisador(a) em nível de Pós-Doutorado 
desenvolverá, em horários extra-aula predeterminados, atividades de recuperação e/ou nivelamento planejadas 
conjuntamente com o(a) professor(a) responsável pela disciplina.  

E) PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET): constitui-se em um grupo tutorial de aprendizagem, buscando 
propiciar aos alunos de graduação da Instituição condições para realização de atividades extracurriculares que 
favoreçam a formação de profissionais de nível superior dotados de elevados padrões científicos, técnicos, 
humanísticos e éticos, com base na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.   

A Faculdade de Odontologia de Bauru conta com dois grupos do PET, sendo um de Odontologia, que iniciou suas 
atividades no ano de 1985, e outro de Fonoaudiologia, criado em 2006. Estes grupos foram os primeiros, em suas 
áreas, no Brasil. Os grupos são compostos por até 12 alunos/bolsistas, além de não bolsistas e voluntários dos 
cursos relacionados, selecionados a partir do 2º semestre. Os critérios de seleção envolvem o rendimento escolar, 
o desempenho em dinâmica de grupo, prova do manual básico de orientações, prova de inglês e entrevista, além 
da eleição pelos próprios colegas de classe. 

As bolsas são concedidas pela Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação (SESu-MEC), durante os 3 
anos em que bolsistas permanecem no programa, ou seja, do 2º ao 4º ano do curso de graduação. 

As atuais tutoras do PET na FOB são a Profa. Dra. Ana Carolina Magalhães, do Departamento de Ciências Biológicas 
(PET Odontologia) e a Profa. Dra. Wanderleia Quinhoneiro Blasca, do Departamento de Fonoaudiologia (PET 
Fonoaudiologia). 

Informações 
PET Odontologia 
http://petodonto.fob.usp.br 

PET Fonoaudiologia 
http://petfonoaudiologia.fob.usp.br 

F) PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 
– IC e ITI: atende alunos dos cursos de graduação desde 1983, colocando-os em contato com grupos e linhas de 
pesquisa para proporcionar aprendizagem de técnicas e métodos científicos. Visando estimular o 
desenvolvimento pessoal, profissional e o pensamento crítico, o aluno é orientado por um pesquisador experiente 
e atuante em sua respectiva área do conhecimento, sob as condições criadas pelo confronto direto com os 
problemas práticos da pesquisa. O estudante pode desenvolver pesquisa com bolsa oferecida pelas agências de 
fomento ou sem bolsa. A Pró-Reitoria de Pesquisa administra o Programa Institucional de Bolsas do CNPq (PIBIC 
e PIBITI). 

Informações: http://www.prp.usp.br 

http://www.usp.br/sas
http://petodonto.fob.usp.br/
http://petfonoaudiologia.fob.usp.br/
http://www.prp.usp.br/


 

 

4  INFRAESTRUTURA 

 

 

 

 

 

 

A infraestrutura disponível na FOB e no Campus USP Bauru visa dar apoio às atividades acadêmicas e de pesquisa 
e abrangem infraestrutura de apoio acadêmico, de informática e infraestrutura geral. 

 

4.1 INFRAESTRUTURA DE APOIO ACADÊMICO 

4.1.1 Serviço de Biblioteca e Documentação 

O Serviço de Biblioteca e Documentação “Prof. Dr. Antônio 
Gabriel Atta” da FOB-USP é direcionado aos docentes, 
pesquisadores, alunos e funcionários do Campus USP Bauru e 
oferece infraestrutura e atendimento às demandas 
informacionais para o ensino, pesquisa e extensão.  

Com as demais Bibliotecas da Universidade, integra a Agência 
USP de Gestão da Informação Acadêmica da Universidade de 
São Paulo (Agência AGUIA). 

O acervo abrange principalmente as áreas das Ciências Básicas 
e Ciências da Saúde, especialmente Odontologia, 
Fonoaudiologia, Anomalias Craniofaciais e Medicina.  Conta 
com livros em formato impresso e eletrônico (e-books) com 
coleções disponíveis no Portal de Periódicos da Capes ou 
adquiridas pela Universidade. Dentre aqueles disponibilizadas 
pela USP, encontram-se títulos da Wiley Online Library, 
Springer, Elsevier, Cambridge University Press, Minha 
Biblioteca (Coleção de Medicina e Saúde) e Biblioteca Virtual 
Pearson (coleção multidisciplinar) 

Disponibiliza títulos de periódicos científicos nacionais e 
internacionais; trabalhos de conclusão de curso, monografias, 
dissertações e teses do Campus USP Bauru e de outras 
Instituições; normas técnicas; anais de eventos científicos. 
Outros itens, como material audiovisual; obras de referência; 
separatas de artigos; Memorial da Produção Científica e 
Coleção Especial “Prof. Dr. Daniel Hugo Retief” completam o 
acervo.   O acervo pode ser consultado no catálogo on-line 
Dedalus (http://www.dedalus.usp.br), no Portal de Busca 
Integrada (http://buscaintegrada.usp.br) e no aplicativo 
Bibliotecas USP (http://www.sibi.usp.br/produtos/app-
bibliotecas-usp/).  

http://www.dedalus.usp.br/
http://buscaintegrada.usp.br/
http://www.sibi.usp.br/produtos/app-bibliotecas-usp/
http://www.sibi.usp.br/produtos/app-bibliotecas-usp/


 

 

Bases de dados e recursos eletrônicos, nas diferentes áreas do conhecimento, estão disponíveis, podendo ser de 
acesso gratuito como regulamentado, com assinaturas realizadas pela CAPES e pela Universidade. Dentre as bases 
de acesso público, destacam-se PubMed/MEDLINE, Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (pesquisa 
simultânea em várias bases de dados), LILACS – Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, 
BBO – Bibliografia Brasileira de Odontologia; Biblioteca Virtual em Saúde em diferentes áreas, como Adolescência, 
Aleitamento Materno, Atenção Primária à Saúde, Prevenção e Controle de Câncer, Saúde Pública, Psicologia, 
Odontologia; ERIC – Education Resources Information Center (Educação), dentre outras.  

Dentre as principais bases de acesso regulamentado, encontram-se: CINAHL - Cumulative Index to Nursing and 
Allied Health Literature; DOSS - Dentistry & Oral Sciences Source; EMBASE; ERIC – Education Resources 
Information Center (Educação); PsycINFO (Psicologia). Para busca na área de evidência científica em Saúde, a 
Capes realiza assinatura da base de dados da Cochrane Library. Voltadas à área multidisciplinar e à consulta de 
citações, Fator de Impacto e Índice H, estão disponíveis as bases Web of Science; Journal Citation Reports e 
Scopus. A Universidade provê o acesso às Normas Técnicas ABNT; na área médica, disponibiliza o Complete 
Anatomy (Elsevier) para estudo de Anatomia e UpToDate (Wolters Kluwer), com informações clínicas baseadas 
em evidência. A relação completa das bases de dados disponíveis para acesso na Universidade de São Paulo 
encontra-se no endereço https://www.aguia.usp.br/bases-dados/ 

Oferece serviço de fotocópias do acervo, dentro dos parâmetros da Lei de Direitos Autorais. O acesso a 
documentos não disponíveis localmente pode ser realizado a partir do empréstimo-entre-bibliotecas e o serviço 
de comutação, atuando em parceria com bibliotecas de todo o país e do exterior ou solicitando diretamente ao 
autor.  

Para permitir melhor uso dos recursos disponíveis, promove cursos, treinamentos e palestras sobre busca 
bibliográfica, pesquisa e normalização de documentação científica.  

Desenvolve atividades de apoio à pesquisa e às demandas de informação, tais como: orientação para pesquisa 
em bases de dados; normalização científica de documentos e elaboração de referências. Realiza o 
acompanhamento da produção científica das Unidades do Campus USP Bauru e o cadastramento no Dedalus - 
Banco de Dados Bibliográficos da USP e repositório institucional da USP; organização e divulgação de dados 
estatísticos da produção científica da Unidade; levantamento e registro, por pesquisador, da produção científica 
nas bases de dados Web of Science e Scopus, o que permite fornecer relatórios referentes a citações dos trabalhos 
e índice H dos pesquisadores. Oferece orientação sobre a criação de perfis de pesquisador (Publons/ResearcherID, 
ORCID e Google Scholar), uso da plataforma Turnitin, para checagem de originalidade e similaridade, auxiliando 
na prevenção de plágio.  

Na área de publicação, atua no gerenciamento da submissão, normalização, distribuição e divulgação do 
periódico Journal of Applied Oral Science (JAOS), bem como orienta, normaliza e realiza a conferência de outras 
publicações, como livros, manuais, catálogos, anais de eventos etc., publicados pela Unidade.  

Conta com computadores com acesso à Internet, para consulta e pesquisa e Sala Pró-Aluno destinada à 
elaboração de trabalhos acadêmicos. 

Os recursos eletrônicos de uso restrito à USP (livros, periódicos e bases de dados) podem ser acessados em 
computadores particulares, utilizando-se a rede sem fio Eduroam ou fora do ambiente da Universidade, incluindo 
no exterior, utilizando-se a rede VPN. 

Possui salas de estudo em grupo, ambientes com mesas e cabines para estudo individual; auditório (100 lugares); 
sala de treinamento com computadores e acesso à Internet, para a realização de videoconferências, palestras e 
cursos.  

 

http://buscador.periodicos.capes.gov.br.ez67.periodicos.capes.gov.br/V/S36YN21XKT4IFD38T97MSR9GK8Y4EIBTHB2IJKEXQ6KQ5QVH3B-07528?func=native-link&resource=CAP02313
https://www.aguia.usp.br/bases-dados/


 

 

4.1.1.1 Empréstimo domiciliar 
O empréstimo domiciliar de itens do acervo é permitido aos alunos de graduação, pós-graduação (especialização, 
residência, mestrado, doutorado e pós-doutorado) da Universidade.  A inscrição é automática, no ato da 
matrícula, sendo válida em todas as Bibliotecas da USP. Os usuários utilizam o Cartão USP ou o aplicativo e-card 
USP para identificação durante as atividades de empréstimo. 

Os limites de itens e prazos de empréstimo são: 

● Alunos de Graduação (incluindo os de intercâmbio): 10 itens, por 10 dias consecutivos. 
● Alunos de Residência, Especialização, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado (incluindo os de intercâmbio) e 

Pós-Doutorado: 15 itens, por 21 dias consecutivos. 

O usuário deverá devolver o material na Biblioteca da USP onde efetuou o empréstimo. 

O prazo máximo para devolução do material é a data agendada automaticamente pelo sistema de 
empréstimo. No caso de atraso na devolução, o usuário receberá um dia de suspensão de empréstimo para cada 
dia de atraso, por item atrasado. Exemplo: se houver atraso de um dia em 7 (sete) livros emprestados, haverá 
suspensão de 7 (sete) dias.  

A suspensão aplica-se na Biblioteca local e simultaneamente em todas as Bibliotecas da USP. 

São permitidas 3 (três) renovações seguidas, desde que não haja reserva do material.  

As reservas são permitidas somente para materiais emprestados e se referem ao título, independentemente do 
exemplar. Quando o livro é devolvido, o usuário da reserva é avisado, por e-mail, dispondo de um dia para retirar 
o material na Biblioteca.  

As renovações e as reservas podem ser efetuadas via Internet (via Dedalus ou Portal de Busca Integrada), pelo 
aplicativo Bibliotecas USP ou pessoalmente na Biblioteca. 

Todos comprovantes de empréstimo, reserva, renovação, cobranças de atraso e devolução são encaminhados 
automaticamente para o e-mail do usuário. Por isso  consulte sempre o seu e-mail e mantenha seus dados 
atualizados no cadastro da Biblioteca. 

  

Horário de funcionamento 

Serviço de Biblioteca e Documentação  

De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas  

 
Informações 
Site: http://www.fob.usp.br/biblioteca  
Instagram: https://www.instagram.com/bibliotecafobusp/ 
Facebook: https://www.facebook.com/BibliotecaFOBUSP  
Aplicativos USP (acesso aos aplicativos e-card USP e Bibliotecas USP): http://www.sti.usp.br/appusp/ 
 

  

Contato 
(14) 3235-8370 | (14) 3235-8375  
sbd@fob.usp.br 

 

 

http://www.fob.usp.br/biblioteca
https://www.instagram.com/bibliotecafobusp/
https://www.facebook.com/BibliotecaFOBUSP
http://www.sti.usp.br/appusp/
mailto:sbd@fob.usp.br


 

 

4.1.2 Serviço de Apoio às Atividades Discentes 

O Serviço de Apoio às Atividades Discentes é vinculado à Assistência Técnica Acadêmica, com a finalidade de: 

● orientar os representantes discentes sempre que solicitado; 
● receber e intermediar os documentos com as solicitações dos representantes discentes, junto à Diretoria, 

Assistências Técnicas Administrativa, Acadêmica e Financeira, para eventos científicos, culturais e de 
extensão universitária, de interesse da FOB; 

● colaborar com os serviços/atividades da Assistência Técnica Administrativa, sempre que necessário 
(cópias de documentos, materiais de divulgação, viabilização de espaço, transporte, etc.) e 

● colaborar em eventos anuais, organizados pelos discentes de Graduação, como o Congresso Odontológico 
de Bauru, organizado no mês de maio, e o Congresso Fonoaudiológico de Bauru, realizado no mês de 
agosto. 

 

 

Contato 
Denise Maria Regiane 
de.maria@fob.usp.br    
(14) 3226-6018 

 
 

4.1.3 Banco de Empréstimo de Material Odontológico 

O projeto, idealizado, em 2002, pela Direção da FOB juntamente com o Serviço Social da Prefeitura do Campus 
de Bauru, pretende auxiliar nos custos com instrumental e material.  

O Banco de Empréstimo visa atender os alunos do curso de graduação em Odontologia, por meio de empréstimos 
anuais de material odontológico.  

O Serviço Social, que coordena o projeto, realiza campanhas de arrecadação de materiais novos e/ou usados em 
plena condição de uso, diretamente com profissionais aposentados, empresas do ramo, docentes e alunos/ex-
alunos da FOB. 

 

 

Contato 
(14) 3235-8316 

 

 

  

mailto:de.maria@fob.usp.br


 

 

4.2 INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA 

4.2.1 Sala Pró-Aluno 

O Programa Pró-Aluno disponibiliza aos alunos de graduação 
da USP laboratórios de informática (conhecido como Sala 
Pró-Aluno), com computadores e impressoras. As Salas 
visam auxiliar na realização de atividades de ensino, pesquisa 
e extensão universitária, bem como oferecer aos usuários a 
possibilidade de aprimorarem seus conhecimentos na área 
de informática e se prepararem melhor para o mercado de 
trabalho futuro.  

O Programa é mantido pela Pró-Reitoria de Graduação em 
parceria com as unidades de ensino e dirigido por um 
Conselho Diretor. A gerência técnica do programa é feita 
pelo Departamento de Informática da USP. 

Cada Sala Pró-Aluno conta com o acompanhamento de 
monitores bolsistas do Programa, todos os alunos de 
graduação das Unidades, que auxiliam os usuários na 
utilização de recursos de software e hardware.  

Na FOB, a Sala Pró-Aluno está localizada no pavimento superior do Serviço de Biblioteca e Documentação “Prof. 
Dr. Antônio Gabriel Atta”, contando com 16 computadores e uma impressora laser. 

Docente responsável pelo Programa Pró-Aluno: Prof. Dr. Heitor Marques Honório 
Técnico em Informática encarregado: Marcelo Momesso. 

 

4.3 RECURSOS DE ACESSO À INTERNET  

Para acesso à Internet, a USP oferece os seguintes recursos: 
• Rede sem fio Eduroam  
• VPN USP (Virtual Private Network)  

 

4.3.1 Rede sem fio Eduroam  

A Eduroam (education roaming) é um serviço de acesso à 
Internet, por meio de rede sem fio, disponível em Instituições de 
educação e pesquisa nacionais e internacionais, que permite ao 
usuário tanto a conexão em seu local de origem como nas demais 
Instituições participantes.  

Localmente, a rede Eduroam oferece acesso à rede sem fio aos 
usuários USP – alunos de graduação, pós-graduação (mestrado e 
doutorado), funcionários e docentes.  

Quando estiver em outra Instituição que participe da rede 
Eduroam (p. ex., Unesp, Unicamp etc.), o usuário USP poderá 
obter acesso à Internet, a partir do mesmo login e senha 
utilizados localmente. 



 

 

Da mesma forma, usuários externos à USP, que utilizem a rede Eduroam nas instituições de origem, poderão 
obter acesso à Internet. 

Link https://eduroam.usp.br/ 

 

4.3.2 VPN USP (Virtual Private Network) 

 O VPN (Virtual Private Network) ou Rede Privada Virtual é o serviço que atribui um número de IP da USP a uma 
conexão de Internet externa.  

Com o uso do VPN é possível acessar os recursos de acesso restrito aos usuários USP - bases de dados, livros 
eletrônicos e revistas eletrônicas - assinados pelo SIBiUSP e Capes, fora do ambiente da Universidade (p. exemplo: 
em sua residência, em outro país etc.).   

Informações 
https://atendimentosti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQExplorer;CategoryID=12 

 

4.4 INFRAESTRUTURA GERAL 

Além da infraestrutura acadêmica, de informática e de acesso à 
Internet, o Campus USP de Bauru oferece em suas dependências:  

 

4.4.1 Conjunto Residencial Estudantil (CRUSP)  

O Conjunto Residencial Estudantil do Campus USP Bauru é 
administrado pela Prefeitura do Campus por meio da Comissão 
Assessora do Conjunto Residencial Estudantil do Campus de Bauru 
(CACRE).  O Conjunto Residencial tem capacidade para 60 alunos e 
também oferece acomodação para visitantes. A seleção para sua 
ocupação é determinada por análise socioeconômica, realizada 
pelo Serviço Social da Prefeitura do Campus USP de Bauru. 

 

4.4.2 Restaurante Universitário 

O Restaurante Universitário, coordenado pela Prefeitura do 
Campus USP de Bauru, prepara e fornece refeições para a 
comunidade interna do Campus, a preços subsidiados, contando 
com o controle e supervisão de nutricionista. 

A aquisição de créditos para refeição é feita no caixa do 
restaurante universitário, ou na forma de boleto bancário gerado 
pelo Sistema Júpiter com a senha única dos alunos. 

Período de venda de créditos: 
- Alunos Bolsistas: 01 a 15 de cada mês; 
- Outras categorias: Diariamente. 

Horário de atendimento 
De segunda a sexta feira (exceto feriados, pontos facultativos e recesso anuais previsto pela administração da 
PUSP-B) 

https://eduroam.usp.br/
https://atendimentosti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQExplorer;CategoryID=12


 

 

- Caixa:  das 11h às 13h30min 
- Oferecimento das refeições: das 11h às 13h30min 

Informações (incluindo cardápio) 
http://www.ccb.usp.br/restaurante.php  

 

4.4.3 Cantina 

Localizada ao lado do Restaurante Universitário, oferece salgados, lanches rápidos e pratos executivos, sendo 
aberta a toda a comunidade interna e externa.  
 
Horário de funcionamento 
De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30min  
 

 

4.4.4 Postos bancários 

No Campus estão disponíveis agências do Banco do Brasil e Banco Santander. 

 

4.4.5 Complexo Esportivo "Prof. Dr. Diógenes de Abreu"  

O Complexo Esportivo "Prof. Dr. Diógenes de Abreu" do Campus USP 
Bauru busca a integração e a melhoria da qualidade de vida da 
comunidade do Campus e seus dependentes. Oferece estrutura com 
campo de futebol, quadra de vôlei de areia, pista de atletismo e 
ginásio poliesportivo coberto.  

A programação esportiva é diversificada, sendo tradicionais a Volta 
USP, corrida de rua nas modalidades de 5 e 10 quilômetros para o 
público interno e comunidade em geral. 

A administração do Complexo Esportivo é de responsabilidade da 
Prefeitura do Campus USP de Bauru, por meio da Seção de Práticas 
Esportivas.  

Informações 
http://www.ccb.usp.br/esportes.php  
 

4.4.6 Centro Cultural “Maria de Souza Campos Artigas” 

O Centro Cultural é um espaço para confraternização e 
descontração, voltado à arte e cultura. Coordenado pela Seção 
de Eventos Culturais da Prefeitura do Campus, oferece 
atividades variadas às comunidades interna e externa como: 
exposições, cursos, oficinas, apresentações, palestras e 
encontros, nas áreas de artes visuais, cinema, teatro, música e 
dança. As atividades são ministradas por servidores da Seção ou 
por meio de parcerias com outras instituições e profissionais 
convidados. 

http://www.ccb.usp.br/restaurante.php
http://www.ccb.usp.br/esportes.php


 

 

A Seção de Eventos Culturais apoia, ainda, eventos acadêmicos, comemorativos e programas como: Semana 
Cultural, Semana de Recepção aos Calouros, Feira das Profissões, Congressos Acadêmicos, eventos itinerantes do 
Teatro da USP (TUSP), Cinema da USP (CINUSP), Programa Universidade Aberta à Terceira Idade (Programa 
Revivendo). 

Informações 
Site: http://www.ccb.usp.br/estr_eventosculturais.php 

Facebook: https://www.facebook.com/CentroCulturalUspBauru 

 

4.4.7 Unidade Básica de Assistência à Saúde – UBAS 

São oferecidos aos alunos serviços de atendimento médico clínico, 
odontológico e de enfermagem, além de promover campanhas de 
vacinação.  

Informações 
http://www.ccb.usp.br/saude.php 

 

  

http://www.ccb.usp.br/estr_eventosculturais.php
https://www.facebook.com/CentroCulturalUspBauru
http://www.ccb.usp.br/saude.php


 

 

5. PROGRAMA USP RECICLA 

 

 

 

 

 

 

O “USP Recicla – da Pedagogia à Tecnologia” é um programa permanente da Universidade de São Paulo, 
desenvolvido por suas unidades e órgãos em parceria com a Superintendência de Gestão Ambiental - SGA/USP, a 
qual tem a função de articular e facilitar sua implantação e promoção. Por meio de iniciativas educativas, 
informativas e de gestão integrada de resíduos, o USP Recicla busca transformar a Universidade de São Paulo em 
um bom exemplo de consumo responsável e de destinação correta dos resíduos.  O público prioritário do 
Programa é a Comunidade USP (estudantes, professores, pesquisadores, funcionários e visitantes). O Programa 
presente no Campus USP de Bauru estimula a comunidade universitária a incorporar valores e atitudes 
ambientalmente adequados. Contribui para que os estudantes formados em Fonoaudiologia, Medicina e 
Odontologia desenvolvam preocupações e cuidados perante as questões socioambientais. 

 

Ações no Campus USP de Bauru ... 

▪ 36 toneladas/ano de material reciclável/ano são separadas pelas fontes 
geradoras, e encaminhadas para cooperativas de catadores de material 
reciclável; 

▪ 8,5 toneladas/ano de material orgânico proveniente do preparo das 
refeições do restaurante universitário, folhas de varrição, podas de 
jardim é transformado em composto orgânico e utilizado, parte como 
condicionador de solo nos jardins internos do Campus e parte é 
ensacado e distribuído para a comunidade universitária; 

▪ distribuição e orientação para uso de canecas 
individuais permanentes deixando de ser consumidos cerca 
de 1.250.000 copos descartáveis por ano; 

▪ 1.500 lâmpadas desgastadas que contém gás mercúrio são separadas e 
encaminhadas para sua recuperação e reciclagem; 

▪ os trabalhos de conclusão dos cursos da FOB são impressos utilizando-
se a o verso e anverso do papel, deixando de ser consumidos cerca 
de 40.000 folhas/ano; 

▪ o óleo de cozinha, proveniente dos processos de fritura do Restaurante 
Universitário, é separado e encaminhado para reciclagem; 

▪ gestão dos resíduos de serviços de saúde, da geração até o tratamento 
e disposição final, realizados através da elaboração e implantação de 
planos; 

▪ 2.000 pessoas (alunos, docentes e funcionários) já participaram 
de calouradas, palestras e encontros educativos.  



 

 

6 PROGRAMAS DE APOIO PSICOLÓGICO NA FOB 

 

 

 

 

 

 

O Centro Cuidar, criado oficialmente em 2022, é um centro de apoio da FOB-USP, vinculado à sua Diretoria, com 
a finalidade de constituir um espaço para o funcionamento de um centro permanente de ações de cuidado 
estudantil, a graduandos e pós-graduandos da FOB-USP, abrangendo tanto medidas assistenciais quanto 
atividades de promoção de saúde com potencial para gerar espirais virtuosas de saúde e bem-estar institucional. 
A partir de sua criação, o Centro Cuidar incorpora, expande e integra ações de apoio psicológico e promoção de 
bem-estar que já existiam no campus Bauru. Está em fase de implantação e contará com espaço físico próprio, a 
ser construído, de modo que algumas atividades já estão sendo retomadas, no contexto pós-pandemia, e outras 
estão sendo implementadas.  

 

6.1 Atendimentos e Acolhimentos Psicológicos e de Assistência Social 

Consistirão em atendimentos agendados via e-mail/agenda do google. Após a consulta presencial, os interessados 
poderão ser direcionados para atividades de grupo e/ou acompanhamento especializado. 

Incorpora as ações do Programa de Apoio Psicológico ao Universitário (PAPU). Trata-se de um serviço oferecido 
desde 2014 no próprio campus da USP para garantir a acessibilidade ao serviço, o que foi possível graças ao 
convênio celebrado entre a unidade e um curso de Psicologia de uma instituição privada de ensino superior. 
Atualmente em fase de retomada, agora em convênio com a UNESP Bauru. Modalidades de atendimento 
adotadas: (i) o Plantão Psicológico, caracterizado pelo acolhimento das demandas dos universitários e incremento 
dos fatores de proteção à saúde mental; (ii) a Psicoterapia Breve como intervenção focal que auxilia na adaptação 
e/ou resolução de problemas e dificuldades que reflitam no contexto educacional (Obs: na presença de 
sintomatologia mais grave e não adequação às modalidades propostas, o estudante é encaminhado para consulta 
psiquiátrica e outras formas de intervenção psicoterapêutica em outros serviços/clínicas/clínicas-escola de 
psicologia). 

 

6.2 Programa de Mentoria 

Inaugurado no primeiro semestre de 2022, como projeto-piloto junto ao curso de medicina, com previsão de 
ampliação para todos os cursos de graduação do campus. A Mentoria consiste numa atividade entre mentorados 
(alunos) e mentores (professores/preceptores), cujo objetivo é promover o suporte e o desenvolvimento do 
alunado nos aspectos relacionados a sua própria formação, bem como à construção de sua trajetória e identidade 
enquanto futuros profissionais da saúde, num ambiente pedagógico propício e seguro para seu aprendizado 
(FMUSP, 2021). Habitualmente consiste em reuniões periódicas, entre o mentor e os alunos, com escopo aberto, 
abrangendo troca de experiências vivenciadas durante o curso e o acolhimento acerca dos sentimentos e sentidos 
apreendidos ao longo do processo formativo (narrativas orais). Tem sido uma estratégia cada vez mais utilizada 
em cursos de graduação de medicina e de saúde nacional e internacionalmente, com destaque para as 
experiências exitosas, em nossa universidade, tanto na FMUSP, já com mais de vinte anos, quanto na FMRP. 

 

 

 



 

 

6.3 Oficinas de Promoção de Habilidades Sociais 

Considerada fator de proteção ao desenvolvimento humano e incluem a empatia, civilidade, assertividade, 
comunicação efetiva, expressão de sentimentos, habilidades acadêmicas, automonitoria, entre outras. Ou seja, 
são habilidades necessárias para o desenvolvimento da inteligência emocional e resiliência mental (capacidade 
do indivíduo em lidar com situações adversas, superar pressões, obstáculos e problemas, e reagir positivamente 
a eles sem entrar em colapso psicológico ou emocional) para lidar com os desafios da sociedade contemporânea.   

 

6.4 Oficinas de Apoio Psicopedagógico e Planejamento de Atividades Acadêmicas 

Incluem-se atividades como gerenciamento de tempo, organização de rotinas, estratégias de estudo, etc.  

Ambas as oficinas (6.3 e 6.4) são realizadas em articulação com o PET Fonoaudiologia da FOB-USP. 

 

6.5 Rodas de Conversa Temáticas 

Além de grupos de acolhimento e oficinas de habilidades específicas, haverá rodas de conversa sobre temas 
específicos e relacionados à saúde mental e bem-estar, tais como Setembro Amarelo e conscientização sobre a 
saúde mental, fortalecimento de laços comunitários e pertencimento, direitos humanos e violências. 

 

6.6 Atividades Artísticas e Culturais 

Partindo de uma compreensão ampliada de cuidado e produção de saúde, o Centro Cuidar estará articulado ao 
Centro Cultural do campus para promoção de ações e eventos em arte e cultura. 

 

6.7 Ações de Integração e Fortalecimento de Vínculos Comunitários e Familiares 

Por meio de eventos e ações específicas, como participação na Semana de Recepção, entre outros. 

 

6.8 Práticas Integrativas e Complementares em Saúde 

Oferecimento de práticas de ioga, alongamento, relaxamento, meditação/mindfulness dança circular, práticas de 
autocuidade e promoção de saúde relacionadas a outras racionalidades médicas ou medicinas tradicionais, etc, 
com estabelecimento de parcerias com o Setor de Apoio à Práticas Esportivas da prefeitura do campus. 

 

6.9 Encaminhamento e Construção de Planos de Ação Institucionais para Necessidades Sistêmicas 
Relacionadas à Saúde e Bem-estar Estudantil 

Por fim, mas não menos importante, entre as ações integradas do Centro Cuidar, para além de ações focais 
diretas, também é atribuição do Centro Cuidar elaborar e encaminhar planos de ação institucionais a partir de 
necessidades sistêmicas levantadas nas diversas fontes - alunos (demandas individuais e/ou coletivas), docentes, 
mentoria, grupos focais, CoCs, etc. 

 

 

Contato 
cuidarbauru@usp.br 

  



 

 

7 CENTRO ACADÊMICO 

 

 

 

 

 

O Centro Acadêmico “XVII de Maio” abrange os Cursos de Odontologia, Fonoaudiologia e Medicina, e promove 
atividades visando à integração dos alunos. Anualmente são realizadas eleições para composição dos seus 
membros. 

 

  



 

 

8 ASSOCIAÇÕES ATLÉTICAS ACADÊMICAS 

 

 

 

 

 

 

São associações sem fins lucrativos, formadas e gerenciadas por graduandos dos cursos de graduação da 
Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB-USP). 

Atuam na organização de competições esportivas externas e internas, desenvolvem a prática esportiva dentro do 
campus, promovem festas e confraternizações, realizam ações sociais e vendas de produtos, além de outras 
atividades e projetos.  Sempre visando o crescimento da faculdade e daqueles que a utilizam para se tornarem 
profissionais em uma de suas áreas de atuação. 

As Associações Atléticas Acadêmicas possuem sedes localizadas ao lado do prédio da Odontologia, onde seus 
membros a utilizam para guardar seus materiais esportivos, troféus e trabalhar quando é necessário. 

 

8.1 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA – AAADA 

Atuante desde 1992, a Associação Atlética Acadêmica Diógenes de Abreu é formada e gerenciada por graduandos 
do curso de Odontologia da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB-USP).   

 

8.2 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA MARIA CECÍLIA BEVILACQUA – AAAMCB 

Fundada em 25 de novembro de 2013, a Associação Atlética Acadêmica Diógenes de Abreu é formada e 
gerenciada por graduandos do curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade 
de São Paulo (FOB-USP).   

 

8.3 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA DAVID CAPISTRANO – AAADC 

Formada e organizada pelos alunos do curso de Graduação em Medicina da Faculdade de Odontologia de Bauru 
da Universidade de São Paulo (FOB-USP), inaugurado no ano de 2017, a Associação Atlética Acadêmica David 
Capistrano iniciou suas atividades no ano vigente. 

 

  



 

 

9  REPRESENTAÇÃO DISCENTE 

 

 

 

 

 

Os alunos podem eleger representantes, com direito a voz e voto, nos órgãos colegiados da Universidade de São 
Paulo.  
 
O mandato de um ano admite reconduções e poderão ser eleitos os alunos inscritos que preencham os requisitos 
estipulados pela Resolução USP n. 7265, de 7-10-2016, que institui a votação eletrônica nos Colegiados das 
Unidades. 

Na FOB, anualmente no mês de março, são eleitos representantes discentes dos cursos de graduação junto aos 
seguintes colegiados:  
 
Congregação 

Conselho Técnico Administrativo – CTA 

Conselhos de Departamento 

Comissão de Graduação 

Comissão de Cultura e Extensão Universitária 

Comissão de Coordenação de Curso do Curso de Odontologia – CoC-O 

Comissão de Coordenação de Curso do Curso de Fonoaudiologia – CoC-F 

Comissão de Coordenação de Curso do Curso de Medicina – CoC-M 

Conselho Gestor do Campus de Bauru 

Comissão de Biblioteca 

Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA  

Comissão Assessora de Relações Internacionais – CRInt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atualmente, fazem parte da FOB 141 docentes, alocados em 6 (seis) Departamentos da Unidade. 

 

10.1 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BAB 

1. ADRIANA MARIA CALVO MS3.2 
2. ANA CAROLINA MAGALHÃES (Suplente de Chefia do Departamento) MS5.3 
3. ANA PAULA CAMPANELLI (Chefe do Departamento) MS5.3 
4. ANDRÉ LUIS SHINOHARA MS3.2 
5. CAMILA DE OLIVEIRA RODINI PEGORARO MS3.2 
6. CARLOS FERREIRA DOS SANTOS (Vice-Diretor da FOB-USP) MS6 
7. CLÁUDIA RAMOS PINHEIRO MS3.1 
8. FLAVIO AUGUSTO CARDOSO DE FARIA MS5.1 
9. GERSON FRANCISCO DE ASSIS MS5.3 
10. GUSTAVO POMPERMAIER GARLET MS6 
11. INGE ELLY KIEMLE TRINDADE MS6 
12. IVY KIEMLE TRINDADE SUEDAM MS5.2 
13. LEONARDO RIGOLDI BONJARDIM MS5.3 
14. LUCIMARA TEIXEIRA DAS NEVES MS5.2 
15. MARÍLIA AFONSO RABELO BUZALAF MS6 
16. RODRIGO CARDOSO DE OLIVEIRA (Chefe do Departamento) MS5.3 
17. ROGÉRIO LEONE BUCHAIM MS5.2 

 

10.2 DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, ESTOMATOLOGIA, PATOLOGIA E RADIOLOGIA – BAE 

1. CÁSSIA MARIA FISCHER RUBIRA MS3.2 
2. DENISE TOSTES OLIVEIRA MS5.3 
3. EDUARDO SANCHES GONÇALES MS5.2 
4. EDUARDO SANT’ANA (Suplente de Chefia do Departamento) MS5.3 
5. IZABEL REGINA FISCHER RUBIRA DE BULLEN MS6 
6. OSNY FERREIRA JUNIOR  MS5.2 
7. PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS (Chefe do Departamento) MS5.2 
8. RENATO YASSUTAKA FARIA YAEDÚ MS3.2 
9. VANESSA SOARES LARA MS5.3 

 

  



 

 

10.3 DEPARTAMENTO DE DENTÍSTICA, ENDODONTIA E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS – BAD 

1. ADILSON YOSHIO FURUSE MS5.2 
2. ANA FLÁVIA SANCHES BORGES MS5.2 
3. DIANA GABRIELA SOARES DOS PASSOS MS3.2 
4. FLAVIANA BOMBARDA DE ANDRADE MS5.3 
5. JULIANA FRAGA SOARES BOMBONATTI MS5.1 
6. LINDA WANG (Suplente de Chefia do Departamento) MS6 
7. MARCO ANTONIO HUNGARO DUARTE MS6 
8. MURILO PRIORI ALCALDE MS3.1 
9. PAULO AFONSO SILVEIRA FRANCISCONI (Chefe do Departamento)  MS6 
10. RAFAEL FRANCISCO LIA MONDELLI MS6 
11. RODRIGO RICCI VIVAN MS5.2 
12. SÉRGIO KIYOSHI ISHIKIRIAMA MS5.2 

 

10.4 DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA – BAF 

1. ADEMIR ANTONIO CORMELLATO JUNIOR MS3.1 
2. ADRIANE LIMA MORTARI MORET MS5.2 
3. ADRIANO YACUBIAN FERNANDES MS5.1 
4. ALCIONE GHEDINE BRASOLOTTO MS5.2 
5. ALINE ROBERTA ACEITUNO DA COSTA MS3.1 
6. ANA PAULA FUKUSHIRO MS3.2 
7. ANDREA CINTRA LOPES MS5.1 
8. BÁRBARA CRISTIANE SORDI SILVA MS3.1 
9. DAGMA VENTURINI MARQUES ABRAMIDES MS5.2 
10. DEBORAH VIVIANE FERRARI MS5.1 
11. DIONÍSIA APARECIDA CUSIN LAMÔNICA MS6 
12. EDNALVA NEVES NASCIMENTO MS3.1 
13. GIÉDRE BERRETIN (Suplente de Chefia do Departamento) MS6 
14. JENIFFER DE CÁSSIA RILLO DUTKA MS5.3 
15. KÁTIA DE FREITAS ALVARENGA MS6 
16. KELLY CRISTINA ALVES SILVÉRIO MS5.3 
17. LÍDIA CRISTINA DA SILVA TELES MS3.2 
18. LÍLIAN CÁSSIA BÓRNIA JACOB-CORTELETTI MS3.2 
19. LUCIANA PAULA MAXIMINO MS5.3 
20. MAGALI DE LOURDES CALDANA MS5.3 
21. MARIA FERNANDA CAPOANI GARCIA MONDELLI MS5.2 
22. MARIA INÊS PEGORARO-KROOK MS6 
23. MARINA CRISTINA ZOTESSO MS3.1 
24. NATÁLIA BARRETO FREDERIGUE LOPES MS3.2 
25. PATRICIA ABREU PINHEIRO CRENITTE (Chefe do Departamento) MS5.3 
26. REGINA TANGERINO DE SOUZA JACOB MS5.2 
27. ROBERTA LOPES DE CASTRO MARTINELLI MS3.1 
28. RUBENS VUONO DE BRITO NETO MS5.2 
29. SIMONE APARECIDA LOPES-HERRERA MS5.2 
30. SIMONE ROCHA DE VASCONCELLOS HAGE MS5.3 
31. WANDERLEIA QUINHONEIRO BLASCA MS5.3 

 



 

 

10.5 DEPARTAMENTO DE ODONTOPEDIATRIA, ORTODONTIA E SAÚDE COLETIVA – BAO E CURSO DE 
MEDICINA DE BAURU 

1. ADÉLIA FERRAZ DAHER MIRANDA MS2.1 
2. ADRIANA RODRIGUES DE FREITAS AZNAR  MS3.1 
3. AGUINALDO CESAR NARDI MS3.1 
4. ALESSANDRA MAZZO MS5.3 
5. ANA CLAUDIA DE CASTRO FERREIRA CONTI MS3.1 
6. ANDRE LOPES DA SILVA MS2 
7. BELLA LUNA COLOMBINI ISHIKIRIAMA MS3.1 
8. BRUNA MEYER DE MATTOS CORREA MS1.1 
9. BRUNO MARTINELI MS3.1 
10. CARLOS ANTONIO NEGRATO MS3.1 
11. CASSIA SENGER MS3.1 
12. CRISTIANO TONELLO MS3.1 
13. DANIELA GAMBA GARIB CARREIRA (Chefe do Departamento) MS5.2 
14. DANIELA RIOS HONÓRIO (Suplente de Chefia do Departamento) MS5.3 
15. DANILO MACIEL CARNEIRO MS3.1 
16. DEBORAH MACIEL CAVALCANTI ROSA MS2 
17. DIEGO LIMA RIBEIRO MS2.1 
18. EDUARDO BOAVENTURA OLIVEIRA MS3.1 
19. ELIANE ALVES MOTTA CABELLO DOS SANTOS MS2 
20. ELIEL SOARES ORENHA MS3.1 
21. ÊNIO LUÍS DAMASO MS2 
22. FERNANDA LEITE MS3.1 
23. GERSON ALVES PEREIRA JÚNIOR MS3.1 
24. GUILHERME FINARDI GODOY MS1 
25. HEITOR MARQUES HONÓRIO MS5.3 
26. ISABEL CRISTINA DRAGO MARQUEZINI SALMEN MS3.1 
27. JOSÉ RICARDO BOMBINI MS1.1 
28. JOSÉ ROBERTO ORTEGA JUNIOR MS1 
29. JOSMAR SABAGE MS2 
30. JULIO CESAR GARCIA DE ALENCAR MS3.1 
31. LUIZ FERNANDO MANZONI LOURENÇONE MS3.1 
32. MARCEL KOENIGKAM SANTOS MS3.1 
33. MARCO ANTONIO MARTON FILHO MS3.1 
34. MARCOS DA CUNHA LOPES VIRMOND MS3.1 
35. MARIA APARECIDA DE ANDRADE MOREIRA MACHADO MS6 
36. MARIA GORETE TEIXEIRA MORAIS MS2.1 
37. MARIANE NUNES DE NADAI MS3.1 
38. MICHELE MADEIRA BRANDÃO MS1.1 
39. NATALINO LOURENÇO NETO MS3.1 
40. NELLY KIM OLIVEIRA SOUSA MOURA MS1.1 
41. PATRÍCIA GOMES DA SILVA MS3.1 
42. PAULO HENRIQUE WECWERTH MS3.1 
43. PLÍNIO DE ALMEIDA BARROS NETO MS1 
44. RAFAEL ARRUDA ALVES MS2 
45. RAFAEL CASALI RIBEIRO MS1 
46. REBECA MENDES DE PAULA PESSOA MS2.1 
47. ROBERSON ANTEQUERA MORON MS2 



 

 

48. RODRIGO HUDARI GARCIA MS1.1 
49. RODRIGO MAGRI BERNARDES MS3.1 
50. ROOSEVELT DA SILVA BASTOS MS5.1 
51. SERGIO HENRIQUE KIEMLE TRINDADE MS3.2 
52. SILVIA HELENA DE CARVALHO SALES PERES MS5.3 
53. SORAIA MARIA FÉRES MAEDA MS3 
54. TALES RUBENS DE NADAI MS5.2 
55. TAYLOR ENDRIGO TOSCANO OLIVO MS1.1 
56. THAIS MARCHINI DE OLIVEIRA VALARELLI MS5.3 
57. THIAGO CRUVINEL DA SILVA MS5.1 
58. VITOR VASQUEZ DOS SANTOS MS2.1 

 

10.6 DEPARTAMENTO DE PRÓTESE E PERIODONTIA – BAP 

1. ADRIANA CAMPOS PASSANEZI SANT’ANA MS5.3 
2. ANA LÚCIA POMPÉIA FRAGA DE ALMEIDA MS5.3 
3. CARLA ANDREOTTI DAMANTE MS5.2 
4. CAROLINA ORTIGOSA CUNHA MS3.1 
5. ESTEVAM AUGUSTO BONFANTE  MS5.1 
6. JOEL FERREIRA SANTIAGO JUNIOR MS3 
7. JOSÉ HENRIQUE RUBO MS6 
8. KARIN HERMANA NEPPELENBROEK MS5.3 
9. MARIANA SCHUTZER RAGGHIANTI ZANGRANDO MS3.2 
10. PAULO CESAR RODRIGUES CONTI MS6 
11. PEDRO CÉSAR GARCIA DE OLIVEIRA MS3.2 
12. RENATO DE FREITAS MS3.1 
13. SIMONE SOARES (Suplente de Chefia do Departamento) MS5.2 
14. VINÍCIUS CARVALHO PORTO (Chefe do Departamento) MS5.1 

 

 

Siglas das categorias: 

MS3.1 – Doutor 1   

MS3.2 – Doutor 2 

MS5.1 – Associado 1 

MS5.2 – Associado 2 

MS5.3 – Associado 3 

MS6 –  Titular  



 

 

11  ODONTOLOGIA - ESTRUTURA CURRICULAR 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12  FONOAUDIOLOGIA - ESTRUTURA CURRICULAR 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13  MEDICINA - ESTRUTURA CURRICULAR 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAIS TELEFONES DO CAMPUS USP DE BAURU 

PABX       (14) 3235-8000 

Diretoria      (14) 3235-8200 – e-mail: fob@usp.br  

Prefeitura do Campus     (14) 3235-8388 / e-mail: pcb@usp.br  

HRAC (Centrinho)     (14) 3235-8130 / e-mail: hrac@usp.br  

Serviço de Biblioteca e Documentação   (14) 3235-8370 / e-mail: sbd@fob.usp.br  

Serviço de Graduação     (14) 3235-8292 / e-mail: grad@fob.usp.br  

Serviço de Saúde     (14) 3235-8004 

Serviço Social      (14) 3235-8316 

 

 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Odontologia de Bauru 

Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 

Vila Universitária 

17.012-901  Bauru, SP 

(14) 3235-8000 

www.fob.usp.br 
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