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A formação de cidadãos imersos em 
um intenso ambiente de pesquisa científica, 
tecnológica, artística e cultural é o que faz 
do ensino de graduação da Universidade 
de São Paulo um modelo para o país. Esse 
ambiente multifacetado garante aos nossos 
estudantes competências e vivências para 

“Em um mundo onde o  
conhecimento, a ciência e a 

tecnologia desempenham um 
papel de primeira grandeza, 

o desenvolvimento e o 
fortalecimento da Educação 

Superior constituem um 
elemento imprescindível para 
o avanço social, a geração de 
riqueza, o fortalecimento das 

identidades culturais, a coesão 
social, a luta contra a pobreza e 

a fome, a prevenção da mudança 
climática e a crise energética, 

assim como para a promoção de 
uma cultura de paz.

Declaração da Conferência Regional de Educação 
Superior. IIESALC/UNESCO. Cartagena (2008) 

“

Apresentação:
Avanços na 
Graduação por 
um ensino de 
qualidade

além das estruturas curriculares dos cursos 
de bacharelado e licenciatura. 

A Graduação da USP, portanto, 
caminha bem.  No entanto, é preciso ir 
adiante para acompanhar as mudanças 
do século XXI e prospectar carreiras que 
serão necessárias para atender às futuras 
demandas da sociedade. É indispensável 
ter agilidade na tomada de decisões, ser 
criativo, inovador e empreendedor. 

O plano de gestão acadêmico para 
o período de 2014-2017, conduzido pelos 
professores M. A. Zago e V. Agopyan, 
privilegiou, efetivamente, o ensino de 
graduação. Garantir um ensino de 
qualidade e atual, que incorpora as 
habilidades e os talentos dos estudantes, 
valorizar o trabalho docente e atender às 
demandas da sociedade foram os desafios 
apresentados e enfrentados. 

Desde nossa chegada à pró-reitoria de 
Graduação (PRG), em 2014, buscamos estimular 
e induzir a discussão, nas mais diferentes 
instâncias universitárias, de temas que compõem 
o ensino de graduação. Não por acaso, ao longo 
desses quatro anos, discutir o ensino foi pauta 
obrigatória em todas as Unidades de Ensino e 



7

Pesquisa. Construiu-se coletivamente um novo 
direcionamento. 

Foram muitos avanços. E avançar significou 
atuar em conjunto com o Conselho de Graduação 
(CoG) para, por exemplo, implantar políticas 
de modernização de cursos e disciplinas, pôr 
em prática ações que pudessem congregar os 
professores a compartilhar experiências, de 
modo a destacar os docentes vocacionados ao 
ensino, disponibilizar ferramentas digitais e criar 
oportunidades de formação diferenciada aos 
estudantes.  

Na gestão, a PRG enfrentou com clareza, 
determinação e muito diálogo o tema socialmen-
te relevante de acesso à Universidade. Rompen-
do décadas de ingresso exclusivo pelo vestibular 
da Fuvest, a USP adotou também o Sistema de 
Seleção Unificada (SiSU), do Ministério da Edu-
cação (MEC), que utiliza a nota do candidato no 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Por se 
tratar de um exame nacional, a entrada pelo SiSU 
aproximou sobremaneira a Universidade dos 
melhores candidatos de todo o país. Além disso, 
para muito além da ampliação geográfica, pas-
saram-se a adotar medidas efetivas de ingresso 
de estudantes de escolas públicas, incluindo os 
candidatos autodeclarados pretos, pardos e in-
dígenas (PPI). Em quatro anos, a USP reservará 
50% de suas vagas para candidatos oriundos do 
ensino médio público, dentre os quais estão os 
estudantes autodeclarados PPI, em proporção 
equivalente à demografia do Estado de São Pau-
lo. Essas mudanças caracterizam um momento 
de inflexão na trajetória da USP.

A pró-reitoria de Graduação, em conjunto 
com as Câmaras do CoG, CCV (Câmara Curricular 

e do Vestibular) e CA (Câmara de Avaliação), 
viabilizou ações de impacto direto na formação 
dos estudantes, como a criação de disciplinas 
com código PRG, de caráter interdisciplinar e 
ofertadas a todos os alunos da USP e de todos 
os campi. Outro caráter inovador dessa ação foi 
o número de vagas disponíveis aos estudantes. 
A disciplina PRG0001 – Esporte na Graduação: 
da Teoria à Prática, por exemplo, contou com 
mais de 3.000 alunos matriculados.   

Entre as iniciativas inovadoras da gestão 
relatada nesta publicação, cabe destacar 
algumas pioneiras, como o Congresso de 
Graduação, o programa Vem pra USP!, a Revista 
de Graduação da USP, o Programa de Integração 
dos Estudantes de Engenharia, o Programa de 
Incentivo à Produção de Livros Didáticos para o 
Ensino de Graduação, a criação dos escritórios 
de Desenvolvimento de Carreiras e de Atividades 
Esportivas e a mudança de paradigma em 
relação à criação de cursos de graduação. 

Os avanços na graduação da USP nesse 
período refletem o trabalho em equipe de muitos 
que se dedicaram e foram persistentes para que 
as políticas e os projetos saíssem do papel e, 
assim, uma nova realidade fosse construída em 
prol de um ensino de qualidade. 

A maioria das ações da gestão está 
resumida neste relatório. Optamos por fazer 
uma apresentação dos resultados de forma 
sintética e de fácil leitura.

Saudações acadêmicas.

Prof. Antonio Carlos Hernandes
pró-reitor de Graduação
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Ingresso na 
graduação 
da USP
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Ingresso via Sisu
2016 – 1.489 vagas
2017 – 2.338 vagas
2018 – 2.745 vagas

Em 2017, 36,9% dos 
ingressantes na graduação 
vieram de escolas públicas 
e 19,3% são autodeclarados 
pretos, pardos ou indígenas

A inclusão social e étnica beneficia a 
Universidade, pois contribui para seus objetivos 
e para a educação dos alunos, e a sociedade 
como um todo, por reduzir o ciclo vicioso da 
desigualdade socioeconômica. Assim, a meta da 
USP é ter 50% dos ingressantes na graduação 
oriundos da rede pública de ensino e atingir 
a mesma a proporção de pretos, pardos e 
indígenas (PPI) existente na população do Estado 
de São Paulo.

A graduação da Universidade de São 
Paulo tem registrado aumentos na diversidade 
social e étnica nos últimos dez anos, desde a 
criação do Programa de Inclusão Social (Inclusp) 
e do Programa de Avaliação Seriada da USP 
(Pasusp), respectivamente em 2006 e 2008. Com 
a concessão de bônus na pontuação da Fuvest 
para estudantes oriundos do ensino médio da 
rede pública, a proporção desses alunos ficou 

Ingresso 
via SiSU/
Enem eleva 
diversidade 
social e étnica 
na USP

entre 24% e 27% por ano até 2013.
Para que a USP se aproxime cada vez mais de 

sua meta de inclusão, foram adotadas duas novas 
medidas. Uma delas foi a decisão de conceder 
o valor do bônus total, não mais dependendo 
da quantidade de acertos do candidato, e já 
em 2015 a graduação da USP atingiu a marca 
de 35,1% de ingressantes provenientes da escola 
pública. A outra medida foi a adoção de reserva 
de vagas no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 
a partir de 2016, destinando um número de 
vagas a candidatos que desejem utilizar a nota 
do Enem para ingresso na USP.

Avanços
No processo seletivo de 2016, 1.489 das 

11.057 vagas oferecidas foram destinadas ao 
SiSU, abrangendo 105 cursos em 32 Unidades de 
Ensino e Pesquisa da USP. Naquele ano, 34,6% 
dos ingressantes na USP, tanto via Fuvest quanto 
via SiSU, vieram da escola pública.

Em 2017, o número de aprovados da rede 
pública foi recorde: 4.036 desses estudantes 
matricularam-se na USP, o que representou 36,9% 
dos calouros. Além disso, a proporção de PPI 
também aumentou, de 17,1% (2016) para 19,3%.

No vestibular de 2018, pela primeira vez 
todas as 42 Unidades de Ensino e Pesquisa 
da USP utilizaram o SiSU. O número de vagas 
destinadas ao sistema saltou para 2.745 – 407 a 
mais do que no vestibular de 2017.
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Desempenho de quem en-
trou pelo SiSU é semelhante 
ao dos aprovados na Fuvest

Levantamento realizado pela pró-reitoria 

de Graduação revelou que, no primeiro 

e no segundo semestre de 2016, há 

pleno equilíbrio entre a nota média 

dos calouros aprovados pelo SiSU e a 

dos que passaram na Fuvest. Segundo 

a análise da média ponderada em 22 

cursos, a diferença entre os dois grupos 

não passou de dois pontos. Além disso, 

os ingressantes via SiSU tiveram média 

maior em diversos cursos.

Aumento de Vagas

O processo seletivo da USP para 2018 

ofereceu 75 vagas a mais do que no ano 

anterior, totalizando 11.147.

Grande parte das novas vagas era do novo 

curso de Medicina, no campus de Bauru, que 

ofereceu 60 vagas – 18 das quais preenchidas 

via SiSU por estudantes que tivessem feito o 

ensino médio completo na rede pública. Leia 

mais na página 37.

Outros dois cursos já existentes foram 

ampliados no vestibular de 2018: o 

Bacharelado em Sistemas de Informação 

(Instituto de Ciências Matemáticas e de 

Computação) passou de 40 para 50 vagas, 

e o Bacharelado em Biblioteconomia (Escola 

de Comunicações e Artes) acrescentou cinco 

vagas, atingindo um total de 20.

Reserva de vagas 
Outra novidade é que a USP passou a adotar, 

no vestibular de 2018, uma política institucional 
de cotas sociais e raciais, agora englobando 
também a Fuvest. No primeiro ano, 37% do 
total das vagas de cada Unidade de Ensino 
e Pesquisa foram reservadas para estudantes 
oriundos de escolas públicas e a porcentagem 
correspondente para autodeclarados PPI, sem 
definição de quais cursos e turnos daquela 
Unidade. A Resolução aprovada pela USP 
amplia essa reserva para 40% de cada curso de 
graduação em 2019, sem definir o turno, e para 
45% de cada curso e turno em 2020. Em 2021, 
50% das vagas de cada curso e turno deverão 
ser reservadas.

10
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Estamos aproximando realidades 
que precisam conviver mais do que 
geograficamente. Quem passa pela 

USP dá um salto qualitativo que 
muda a vida inteira da pessoa.

José Renato Nalini, secretário estadual da Educação, 
na cerimônia de assinatura do protocolo de intenções para 

criação do programa Vem pra USP!*

“

*Fonte: Jornal da USP



12

deles à USP, a Universidade e a Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo (SEE) criaram, 
em junho de 2017, o programa Vem pra USP!, 
cuja primeira edição aconteceu já no segundo 
semestre do mesmo ano.

A principal ação do programa é a 
Competição USP de Conhecimento (CUCo), 
aberta a todos os alunos de 1º, 2º e 3º anos 
do ensino médio matriculados em escolas da 
rede pública estadual. Os participantes fazem 
primeiramente uma prova on-line, com testes de 
múltipla escolha sobre conhecimentos gerais em 
ciências e matemática. Os que obtêm melhor 
desempenho fazem uma segunda prova, que 
é presencial e engloba testes de português, 
matemática, ciências e atualidades.

Os alunos mais bem classificados de cada 
um dos três anos e de cada escola recebem cer-
tificados da USP, visitam laboratórios de pesquisa 
da Universidade e têm acesso a videoaulas espe-
ciais de preparação para o vestibular. E os estu-
dantes premiados que estiverem no 3º ano têm 
isenção na taxa de inscrição da Fuvest.

O programa Vem pra USP! e a competição 
CUCo são divulgados nas escolas e também na 
internet, na página www.vemprausp.org.br.

#vocetambempode

A campanha #vocetambempode foi lançada 

em 2014 pela pró-reitoria de Graduação 

para despertar o interesse dos estudantes 

de ensino médio. Utilizando as redes sociais, 

a campanha divulga de maneira eficiente 

informações sobre a Universidade, seu 

vestibular e seus programas de inclusão 

social, tanto de ingresso quanto de 

permanência. Leia mais nas páginas 59 e 60.

Em parceria com a 
Secretaria da Educação 
do Estado São Paulo, USP 
promove competição 
de conhecimento entre 
alunos do ensino médio 
de escolas públicas

A Universidade de São Paulo tem tido 
êxito em elevar a proporção de ingressantes 
provenientes da rede pública de ensino em seus 
cursos de graduação. No entanto, muitos desses 
estudantes não chegam a cogitar a possibilidade 
de tentar uma vaga na Universidade, seja porque 
não acreditam terem chance, seja por falta de 
informação.

Com o objetivo de valorizar os alunos das 
escolas públicas paulistas e de ampliar o acesso 

Vem pra USP! 
valoriza 
estudantes da 
rede pública
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Acolhimento 
aos estudantes
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Disque-Trote pela internet, 
Troféu Trote Legal e 
reuniões com as Unidades 
de Ensino e Pesquisa 
estão entre as ações para 
melhorar ainda mais o 
acolhimento de novos 
alunos

A pró-reitoria de Graduação implementou 
medidas para aperfeiçoar as ações da Semana 
de Recepção aos Calouros, promovendo uma 
maior e melhor participação das Unidades de 
Ensino e Pesquisa da USP, incrementando e 
uniformizando as informações divulgadas aos 
novos alunos e diversificando as formas de 
comunicação para denúncia e prevenção de 
qualquer tipo de violência.

A Semana de Recepção aos Calouros 
(SRC) foi criada em 1998 e definiu-se que um 
Grupo de Trabalho formado por professores de 
diferentes áreas coordenaria as ações envolvendo 
a chegada dos ingressantes. O GT Pró-Calouro, a 
cada ano, participa de um processo de escolha 
da Campanha, define o tema de divulgação, faz 

Semana de 
Recepção 
aos Calouros 
com mais 
informação e 
menos violência

a análise das programações elaboradas pelas 
diferentes Unidades de Ensino e o posterior 
acompanhamento das atividades, incluindo o 
Programa Disque-Trote. Ao final, avalia, seleciona 
e indica as melhores campanhas organizadas pelas 
Unidades. Saiba mais em Revista de Graduação 
da USP, volume 1, número 1, páginas 107-113, de 
julho de 2016, disponível em http://gradmais.usp.
br/wp-content/uploads/2016/07/15_Crivello.pdf).

Calouros mais bem 
informados

Sabendo-se das dificuldades enfrentadas 
pelos ingressantes no contato inicial com seu 
novo ambiente de estudo e vivência, o GT Pró-
Calouro e a Superintendência de Comunicação 
Social formataram um novo Manual do Calouro, 
disponível on-line bem antes de o estudante 
chegar para o início das aulas. Informações do 
curso, apoio institucional da USP, aplicativos, 
matrícula, esporte e outras novidades estão 
disponíveis aos estudantes em http://www.usp.
br/manualdocalouro.

Já na matrícula, os alunos recebem a 
chamada Sacola de Informações, incrementada 
a cada ano com a adesão de setores da 
Universidade, que disponibilizam materiais e 
avisos pertinentes aos novos alunos. 

Com o diagnóstico de que havia 
inconsistências nas informações divulgadas 
aos novos alunos, o Grupo de Trabalho Pró-
Calouro atuou também para envolver diferentes 
setores da Universidade – por exemplo, 
Ouvidoria e Prefeituras – na realização da 
SRC. A partir de reuniões com esses órgãos, 
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as informações prestadas à comunidade USP 
foram uniformizadas.

“Cada vez mais, há participação e 
preocupação dos professores e diretores das 
Unidades de Ensino e Pesquisa em recepcionar 
e integrar os novos alunos, e isso é muito 
importante não só para os calouros, mas para 
a Universidade”, afirmou ao Jornal da USP o 
Professor Oswaldo Crivello Junior, docente da 
Faculdade de Odontologia e coordenador do 
Grupo de Trabalho Pró-Calouro.

 

Disque-Trote
O GT Pró-Calouro também constatou 

que setores da USP desconheciam o serviço 
telefônico Disque-Trote, cuja função é identificar 
as ações de recepção aos calouros que possam 
estar em desacordo com as determinações 
estipuladas pela pró-reitoria de Graduação. 
A partir de um estudo dessa realidade, foram 
implementadas ações para melhorar o acesso 
da comunidade a esse serviço:

• Maior divulgação do número 0800-
0121090
• Ampliação do tempo de funcionamento 
do serviço para cobrir todo o período de 
matrícula 
• Criação do chat do Disque-Trote e do 
e-mail diquetrote@usp.br, para que as 
denúncias pudessem ser efetuadas mais 
rapidamente e até mesmo em tempo real 
• Otimização das respostas das 
Unidades, para que nenhum denunciante 
ficasse sem resposta

Os resultados vieram já em 2016, quando 
405 contatos foram recebidos pelo Disque-
Trote, contra 187 no ano anterior. E, com o 
aperfeiçoamento e a ampliação da campanha 
da Semana de Recepção aos Calouros, 2016 
também teve o menor número de denúncias 
registrado até então: 86% dos contatos foram 
para pedir informações sobre a Universidade. 
“Os alunos utilizaram o serviço para obter 
orientação e se prevenir caso ocorresse algo 
errado”, declarou o Prof. Crivello Junior.

Campanhas
Desenvolvidas por alunos de graduação 

do Professor Dorinho Bastos na Escola de 
Comunicação e Artes, as campanhas de cada 
Semana de Recepção aos Calouros auxiliaram 
para minimizar situações de violência. Os motes 
das campanhas foram: “Todos nós juntos” 
(2014), “Feliz Veterano Novo” (2015), “Agora 
você vai vivenciar, explorar, aprender, entender, 
descobrir e construir muito mais” (2016) e 
“Vamos comemorar juntos” (2017). Para 2018, 
a campanha já está definida e tem o tema: 
“Veterano, violência não se conjuga”.
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Concurso estimula a 
participação

Em 2016, foi criada uma premiação anual 
adicional para as Unidades de Ensino e Pesquisa 
que se destacam na Campanha de Recepção aos 
Calouros. As melhores são reconhecidas com o 
Troféu Recepção Legal, de autoria do Professor 
Dorinho Bastos, e uma placa comemorativa. A 
Unidade de maior destaque recebe, ainda, um 
valor em dinheiro a ser aplicado nas atividades 
de graduação e a posse provisória de uma 
escultura da artista plástica Carmela Gross. Todas 

as demais Unidades participantes recebem uma 
menção honrosa.

O concurso tem estimulado a participação 
na Semana de Recepção aos Calouros: em 
2017, inscreveram-se 37 Unidades de Ensino 
de Pesquisa, contra 22 em 2014. As Unidades 
contempladas com o prêmio principal (posse 
provisória da escultura da artista plástica Carmela 
Gross) foram: Instituto de Matemática e Estatística 
(IME) (2014 e 2015), Escola de Engenharia 
de Lorena (EEL) (2016) e Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) (2017).

Vulnerabilidade estudantil

Buscando dar acolhimento aos estudantes, a pró-reitoria de Graduação começou em 2017 a se 

debruçar sobre as principais questões que os colocam em situações de vulnerabilidade, com especial 

atenção aos aspectos da saúde mental. Assim, o Conselho de Graduação constituiu o Grupo de 

Trabalho Vulnerabilidade Estudantil, composto por integrantes de diversas áreas do conhecimento, 

sobretudo da saúde. O GT dedica-se a trocar informações e experiências, refletir sobre essas questões 

e elaborar propostas de ações a serem implementadas em toda a Universidade. O trabalho está em 

andamento e deve ser finalizado no primeiro semestre de 2018.
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PRG cria disciplina de 
esporte que conta créditos, 
promove integração e 
incentiva a prática esportiva

O Escritório de Atividades Esportivas da 
Pró-reitoria de Graduação foi criado com a in-
cumbência de realizar ações que tenham a ativi-
dade física e o esporte como agentes de forma-
ção dos estudantes, bem como uma ferramenta 
de qualificação do ensino de graduação. Em 2016 
o Escritório fez uma proposta inovadora: criar 
uma disciplina, aberta a todos os alunos da USP 
nos diferentes campi e que, a partir de caracterís-
ticas inovadoras de integração, pudesse conferir 
autonomia aos alunos para gerenciar de forma 
eficaz e segura sua prática de exercícios, garan-
tindo-lhes uma melhor qualidade de vida.

Assim nasceu a disciplina PRG0001 – Esporte 
na Graduação: da Teoria à Prática, iniciativa que 
congregou esforços de docentes de diferentes 
Unidades de Ensino e Pesquisa, articulados 
também com os educadores dos centros de 
práticas esportivas da USP.

Numa clara evidência do interesse da 

Programa 
auxilia os 
alunos a 
gerenciar 
sua prática 
esportiva

comunidade por novos ambientes de ensino-
aprendizagem, a disciplina atraiu, no primeiro 
semestre de 2017, 2.876 alunos, oriundos de todas 
as 42 Unidades de Ensino e Pesquisa da USP.

“Ao congregar alunos de diferentes Unidades 
e cursos de graduação, a disciplina representou 
uma oportunidade ímpar para a promoção 
da integração acadêmica e o fortalecimento 
da identidade institucional”, afirma o Professor 
Júlio Cerca Serrão, vice-diretor da Escola de 
Educação Física e Esporte e diretor do Escritório 
de Atividades Esportivas. Além disso, o incentivo 
à prática esportiva melhora a condição física e 
acadêmica dos alunos. “Um aluno que está bem 
fisicamente está bem mentalmente, e tem um 
potencial de aprendizado muito maior do que 
um aluno que está sedentário”, afirmou o pró-
reitor de Graduação, Professor Antonio Carlos 
Hernandes, ao Jornal da USP.

Sobre a PRG0001
O programa da disciplina é dividido em 

um bloco teórico (videoaulas) e outro prático 
(presencial). As turmas presenciais são oferecidas 
em três períodos diferentes. Ao concluir as 60 
horas/aula, o aluno obtém dois créditos.

Em 2017, a base teórica da disciplina 
foi constituída de 22 videoaulas, oferecidas 
por docentes de nove Unidades da USP pela 
plataforma e-Aulas (Leia mais nas páginas 33 
e 34). As aulas trataram dos princípios básicos 
que regem o exercício físico e das características 
fundamentais das mais populares formas de 
exercício, como subsídio para que o aluno 
pudesse escolher as estratégias que melhor se 



adaptassem a suas necessidades e características.
A base prática da disciplina foi oferecida em 

workshops desenvolvidos nos centros de prática 
esportiva dos campi de São Paulo, Bauru, Pira-
cicaba, Pirassununga, Lorena, Ribeirão Preto e 
São Carlos. Organizados de forma a promover 
a integração teórico-prática, os workshops per-
mitiram aos alunos conhecer diversas estratégias 
de exercícios e manifestações esportivas.

Depoimentos espontâneos, como o do 
aluno Rafael Nass, do curso de Engenharia 
Mecânica da Escola Politécnica, apontam o 
impacto da disciplina na formação acadêmica 
dos graduandos: “Estou achando fantástica a 
oportunidade; está abrindo bastante minha 
mente e me fazendo bem. Estou no quarto ano. 
Queria eu ter feito essa disciplina no meu primeiro 
ano, talvez tivesse levado o curso de maneira 
diferente. Após outro workshop (Snorming), 

Investimento na melhoria dos Centros Esportivos

Outra ação do Escritório de Atividades Esportivas da PRG foi a melhoria de todos os Centros Esportivos da USP, 

tanto na capital como no interior. Ao todo, foram investidos aproximadamente R$ 10 milhões na infraestrutura. 

Além disso, outros cerca de R$ 370 mil foram aplicados em resposta ao Edital PRG/Santander, que contemplou 

16 Unidades de Ensino e Pesquisa e três Centros Esportivos.

voltei para ter aula e vários colegas notaram que 
eu estava bem mais relaxado e concentrado”.

Divulgação da 
disciplina

A criação de um canal de comunicação 
direta com os alunos, por meio das redes 
sociais, também foi uma ação exitosa. Em uma 
dessas redes, a página da disciplina já contava, 
no segundo semestre de 2017, com mais 
de 3 mil seguidores e 7.500 visitas. Além de 
estreitar a relação com os alunos, esse tipo de 
divulgação ainda contribui para dar visibilidade 
às importantes iniciativas empreendidas pela 
USP para qualificar o ensino de graduação. Leia 
mais nas páginas 59 e 60. 
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Com trabalho voluntário 
de ex-alunos, Escritório 
de Desenvolvimento 
de Carreiras orienta 
graduandos

Contribuir para o crescimento do país, 
disponibilizando ao mercado pessoas com 
excelente formação nas diversas áreas do 
conhecimento, tem sido um dos nobres objetivos 
da USP. A fim de seguir cumprindo esse propósito, 
a pró-reitoria de Graduação criou o Escritório de 
Desenvolvimento de Carreiras (ECar).

“O Escritório pretende contribuir para o 
melhor uso do dinheiro público na formação 
acadêmica e trajetória profissional, orientando os 
alunos para que tenham melhores experiências 
de trabalho e vida”, afirmou a Dra. Tania 
Casado, professora da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade (FEA) e diretora 
do ECar, na ocasião da inauguração do Escritório, 
em março de 2016.

As constantes e rápidas mudanças na 
sociedade têm criado um novo paradigma 
para as carreiras, e os jovens sofrem cada 
vez mais pressões desde muito cedo. Para os 
alunos da USP, a ansiedade não é menor. Pelo 
contrário: após a felicidade de entrar na melhor 

ECar ajuda 
alunos a 
desenvolver a 
carreira

Universidade da América Latina, muitos deles 
sentem-se angustiados e mesmo arrependidos 
de suas escolhas. Assim, o encanto com o 
ambiente rico da USP vai para segundo plano, 
pois as dificuldades sobrepõem-se às inúmeras 
possibilidades que a Universidade oferece. Essa 
situação pode causar um grande desperdício 
de talentos, oportunidades, energia e recursos. 
Daí a necessidade de um espaço acessível, 
psicologicamente seguro e perito para apoiar os 
jovens, que é o ECar.

Pesquisas
Coerentemente com a forma de atuar 

da USP, o ECar conta com os mais novos 
conhecimentos e metodologias advindos de 
pesquisas e estudos sobre carreiras para ajudar 
os alunos a refletirem sobre suas escolhas e 
a transformarem sua preparação em plenas 
vivências estudantis, que possam forjar 
excelentes experiências profissionais. O Escritório 
também realiza pesquisas próprias, sendo que 
as duas primeiras iniciativas nesse sentido foram 
as pesquisas Planejamento e Gestão de Carreiras 
de Alunos de Ensino Médio (início em 2016) e 
Carreiras do Futuro (início em 2017).

Atividades
O ECar oferece atividades individuais 

e coletivas em um ambiente protegido e 
confidencial, onde os alunos podem falar sobre 
suas dúvidas e angústias, compartilhar seus 
anseios com colegas e dar um novo rumo a suas 
experiências e oportunidades na USP. Nos dois 
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ECar em números

Número de 
oficinas

5
15

Número de 
participantes

243
440

Número de 
palestras

7
11

2016
2017

Número de 
participantes

889
1.713

Oficinas Palestras

últimos anos, foram mais 220 alunos atendidos 
individualmente, o que consumiu mais de 500 
horas em sessões. 

Entre as várias ações, o ECar conta 
ainda com instrumentos e atividades para 
autoconhecimento, que fundamentam as 
reflexões dos alunos com conhecimentos e 
compreensões que eles levam para toda a 
vida. A metodologia usada pelos membros 
do Escritório parte do autoconhecimento e 
da autoaceitação do aluno para construir o 
planejamento e o desenvolvimento da trajetória 
profissional, de modo que usem todo o seu 
potencial diferenciado.

As atividades mais práticas do ECar – 
como treinamento para entrevistas, redação 
de currículos e dicas sobre postura profissional 
– ajudam os alunos a terem as primeiras 
vivências positivas quando se expõem ao 
mercado de trabalho. 

Palestras ministradas por professores 
e pesquisadores da USP abordam desde 
a preocupação de se preparar para uma 

aposentadoria no futuro até as mais novas 
oportunidades de atuação decorrentes das 
inovações tecnológicas. O empreendedorismo 
social ganha destaque em palestras e oficinas 
ministradas por organizações da sociedade civil, 
pela ONU e pela Cruz Vermelha.

O ECar conta, ainda, com uma página no 
Facebook: https://www.facebook.com/carreirasusp/.

Voluntários 
experientes

Os Parceiros Estratégicos do ECar são ex-
alunos da USP que fazem trabalho voluntário 
como forma de retribuição ao que receberam 
da Universidade. São profissionais do ramo de 
carreiras que entregam parte de seu tempo 
para ajudar os atuais alunos. E está aí mais uma 
oportunidade que o ECar oferece aos alunos: a 
chance de continuar seu vínculo com sua alma 
mater e de prosseguir seu desenvolvimento 
como profissionais e seres humanos.
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Competição premiou 
equipe vencedora com 
estágio fora do Brasil 

A pró-reitoria de Graduação promoveu, no 
segundo semestre de 2017, em parceria com a 
Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), 
o Programa de Integração dos Estudantes de 
Engenharia (PIE²), uma competição entre equipes 
de alunos de Engenharia da Universidade. 
Com o objetivo de estimular a integração e 
o compartilhamento de experiências, o PIE² 
premiou cada membro da equipe vencedora 
com um estágio de pesquisa de até dois meses 
no exterior, incluindo passagem aérea, seguro-
saúde e auxílio financeiro.

A competição foi aberta aos alunos de 
todos os cursos de Engenharia das seguintes 
Unidades: Escola de Engenharia de Lorena (EEL), 
Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), 
Escola Politécnica (Poli), Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) e Faculdade 
de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA). 

A primeira etapa foi local e cada equipe 
deveria ter seis integrantes, distribuídos 
igualmente por todos os cursos de Engenharia 

PIE² promove 
integração 
entre alunos de 
Engenharia

de sua Unidade. Uma cena urbana foi 
apresentada às equipes, que produziram vídeos 
de três minutos abordando um problema 
identificado na fotografia.

As equipes selecionadas na etapa local 
participaram, então, de um evento realizado na 
cidade de São Paulo, nas instalações da Escola 
Politécnica. Nessa etapa final, os competidores 
foram redistribuídos em novas equipes, com 
cinco membros cada. Em quatro dias de 
imersão, palestras e atividades, as novas equipes 
desenvolveram suas propostas para solucionar 
outro problema apresentado pela organização 
da competição.

Esperamos que seja a 
primeira de muitas edições 

desse programa.
Marcelo Becker, coordenador geral do PIE²*
“

Já nos dias atuais, mas 
principalmente no futuro próximo, 

o profissional deverá apresentar 
ainda mais habilidades e 

competências. A capacidade de se 
comunicar será um ponto chave, 

e o programa PIE² oferece essa 
oportunidade.

Antonio Carlos Hernandes, 
pró-reitor de Graduação*

“

*Fonte: Jornal da USP
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Iniciativa implementada 
em 2017 padroniza 
documentos internos, 
que passam a contar 
exclusivamente com o 
nome social

A Universidade de São Paulo adota, 
desde 2010, medidas de respeito à identidade 
de gênero, em cumprimento à legislação do 
Estado de São Paulo que garante o direito de 
pessoas transgêneros de serem tratadas pelo 
nome social. No entanto, ainda era preciso 
melhorar e padronizar os documentos internos 
da Universidade a fim de respeitar plenamente 
esse direito. No final de 2016, a pró-reitoria de 
Graduação e a pró-reitoria de Pós-graduação 
definiram um padrão, mais inclusivo, para toda 
a Universidade.

Identidade de 
gênero: nome 
social em todos 
os documentos 
da USP

Desde então, alunas e alunos transgêneros 
podem, se assim desejarem, ser identificados 
apenas pelo nome social nos documentos 
internos – cartão USP (de identificação estudantil), 
listas de presença, Bilhete USP (Busp), declarações, 
resumo escolar, atestados e histórico escolar 
(sem conclusão). Já nos documentos externos – 
diploma e histórico escolar –, a identificação é pelo 
nome social, seguido da expressão “civilmente 
registrado como” e do nome civil.

“O que a Universidade fez foi criar um padrão 
que atende à demanda dos alunos e, por outro 
lado, as necessidades do ponto de vista jurídico”, 
afirmou o Professor Antonio Carlos Hernandes, 
pró-reitor de Graduação, ao Jornal da USP.

Dentro dos espaços que nós 
conquistamos, é imprescindível o 

uso do nome social porque é uma 
medida que diminui a exposição 

que sofremos.
Alice Quadros, 

aluna da Faculdade de Medicina da USP*

“

Me sinto à vontade e 
acolhido quando posso usar 

meu nome social.
Frederico Napoli, 

estudante de Enfermagem*

“
*Fonte: Jornal da USP
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Compartilhar 
e difundir 

práticas 
docentes
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Instituído em 2015, evento 
anual inova ao discutir o 
processo pedagógico no 
ensino superior

A melhoria da graduação depende, 
entre outros fatores, da valorização e do 
aperfeiçoamento da atividade docente nessa 

Professores 
trocam 
experiências 
nos Congressos 
de Graduação

etapa de ensino. Seguindo essa diretriz, a 
pró-reitoria de Graduação da USP instituiu 
em 2015 o Congresso de Graduação, evento 
anual aberto a todos os que trabalham com 
ensino superior.

Ao longo de três edições – 2015, 2016 e 
2017 –, o Congresso de Graduação criou um 
espaço de interação entre professores, pós-
doutores e pós-graduandos, tanto da USP 
como de outras instituições. Nele, docentes 
compartilham suas experiências de sala de 
aula e entram em contato com inovações 
pedagógicas na graduação, além de 
debaterem questões relacionadas à melhoria 
do ensino.

As três primeiras edições do Congresso 
trouxeram à tona temas relevantes para a 
modernização do ensino de graduação, 
com palestras, mesas-redondas e debates 
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Congresso de Graduação em números

Local

Centro de Convenções 
Rebouças (SP)
ESALQ (Piracicaba)
Centro de Difusão 
Internacional (CDI-USP, SP)

Número de 
inscritos

1.099

755

1.027

Número de 
participantes

571

486

650

Trabalhos
apresentados

401

309

450

Edição

2015

2016

2017

Trabalhos 
submetidos

443

349

455

com pesquisadores convidados da área de 
ensino e profissionais de outras áreas de 
interesse. Na última edição, também foram 
oferecidas oficinas de práticas pedagógicas e 
ferramentas de ensino.

Os participantes puderam submeter 
trabalhos para apresentação em forma de 
comunicação oral e painéis, que ressaltaram 
a singularidade de cada uma das áreas 

dos cursos de graduação. Os principais 
temas explorados nesses trabalhos foram: 
tecnologia como recurso didático na sala 
de aula; metodologias ativas de ensino-
aprendizagem; experiência em educação não 
presencial; entre outros. Todos os trabalhos 
apresentados foram publicados nos Anais do 
Congresso de Graduação da USP.
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Lançada em 2016, Revista 
de Graduação divulga 
pesquisas, experiências e 
debates sobre os processos 
de ensino-aprendizagem 
na graduação

O mesmo movimento de valorização 
da atividade docente no ensino superior que 
resultou na criação do Congresso de Graduação 
também levou ao lançamento da Revista de 
Graduação – ou simplesmente Grad+. Com o 
primeiro número publicado em julho de 2016, a 
revista representa uma inovação em divulgação 
científica ao focar a área de ensino de graduação, 
sendo direcionada a docentes, pós-graduandos 
e profissionais envolvidos com o tema.

A revista é publicada em versão eletrônica 
no Portal de Revistas USP e no site próprio da 
Grad+, além de números especiais impressos. 
Cada edição conta com artigos e relatos, todos 
inéditos e selecionados meticulosamente pelo 
corpo editorial. Os textos apresentam pesquisas, 
boas práticas e debates referentes ao ensino 
de graduação no Brasil, abrangendo uma 
pluralidade de ideias e áreas de conhecimento.

“[A Grad+ colabora] para o aprimoramento 
docente, para a busca do amplo aprendizado 

Revista Grad+ 
divulga ideias 
e práticas de 
ensino

dos estudantes e, em chave mais ampla, para a 
construção de uma universidade que, para além 
da formação profissional e científica, trabalhe em 
prol do desenvolvimento pleno do indivíduo”, 
escrevem os editores da revista, os professores 
Eder Cassola Molina e Thiago Mio Salla, no 
editorial da primeira edição.

Grad+ em números*

8.059 downloads (pelos endereços 

revistas.usp/gradmais e gradmais.usp.br)

4 edições publicadas

28 artigos e 49 relatos publicados

146 colaborações submetidas

*Até outubro de 2017
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Com unidades em São 
Paulo, Piracicaba, Ribeirão 
Preto e São Carlos, CAD 
promove palestras, oficinas 
e cursos para professores 
da USP

O Centro de Aperfeiçoamento Didático 
(CAD) da USP foi criado em 2015 pela pró-
reitoria de Graduação com o objetivo de ampliar 
a divulgação e o uso de novas metodologias 
pedagógicas no ensino superior, por meio 
do treinamento didático e pedagógico dos 
docentes da Universidade.

O CAD tem quatro unidades: São Paulo, 
Piracicaba, Ribeirão Preto e São Carlos. Cada 
uma oferece ciclos de palestras e oficinas sobre 
novas metodologias de ensino, processos de 
avaliação, ferramentas e tecnologias digitais e 
desenvolvimento de materiais educacionais.

“O CAD tem sido responsável por ciclos 
de palestras, oficinas e cursos acerca do uso de 
tecnologias e metodologias ativas e inovadoras 
no ensino de graduação, e auxiliado no 
desenvolvimento de videoaulas para apoio 

Centro de 
Aperfeiçoa-
mento Didático: 
treinamento 
de docentes na 
prática

do processo ensino-aprendizagem”, afirma 
a Professora Luciana Mara Monti Fonseca, 
coordenadora do CAD Ribeirão Preto. “É um 
espaço privilegiado de encontros e discussões 
em prol da melhoria e valorização da 
graduação”, completa.

CAD São Paulo
Coordenação: Profa. Maria Tereza Nunes
O CAD da capital realizou em 2015 o ciclo 
“Desenvolvimento docente na USP: Oficinas e 
compartilhamento de experiências”, com cinco 
oficinas e palestras para um público de 60 docentes 
de várias Unidades da USP. Em 2016, as oito oficinas 
e palestras do evento “Trocando experiências de 
ensino no ICB” reuniram 68 participantes.

CAD Ribeirão Preto
Coordenação: Profa. Luciana Mara Monti Fonseca
Entre 2015 e 2016, A unidade do CAD em Ribeirão 
Preto realizou nove palestras, para um público 
total de 307 participantes. Todos os eventos foram 
gravados para disponibilização no site da pró-
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reitoria de Graduação e na plataforma e-Aulas. 
Além disso, foram realizadas 735 gravações de 
videoaulas no estúdio do CAD.

CAD Piracicaba
Coordenação: Profa. Silvia Helena Galvão de 
Miranda
A unidade do CAD em Piracicaba realizou 
dois ciclos de palestras em 2017. O primeiro 
foi sobre “Novas abordagens de ensino – 
Compartilhando experiências na ESALQ”, com 
59 participantes. Já o segundo, “Aprendizado 
ativo e on-line no Ensino Superior e Extensão”, 
contou com três palestrantes – entre eles um 
pesquisador da Universidade da Flórida – para 
um público de 29 pós-graduandos, docentes 
e graduandos envolvidos com a licenciatura.
O CAD Piracicaba também promoveu em 2017 
uma oficina de treinamento para 15 docentes e 
pós-graduandos, que aprenderam a utilizar a 
ferramenta on-line eDisciplinas (Moodle USP).

O simpósio é uma 
oportunidade para que as 
Unidades conheçam o que 

tem sido feito e compartilhem 
experiências. No final, as 

informações geradas ajudarão 
a definir as políticas para a 

Universidade.
Antonio Carlos Hernandes, 

pró-reitor de Graduação*

“

Como editora da Revista 
Fapesp, confesso que não 

tinha muito contato com a 
Graduação e esse simpósio 

foi uma boa oportunidade de 
conhecer o que a Universidade 

tem feito no campo do ensino e 
da iniciação científica.

Mariluce de Souza Moura, diretora de redação 
da Revista Fapesp e participante do Simpósio 
sobre Inovações em Laboratórios de Ensino*

“
* Fonte: Jornal da USP

Simpósios Temáticos da 
Graduação

A pró-reitoria de Graduação 

da USP promoveu uma série de 

simpósios com temas específicos a 

fim de ampliar o diálogo entre as 

Unidades de Ensino e Pesquisa e 

promover o compartilhamento de 

experiências relacionadas a ensino e 

interdisciplinaridade.

Entre maio de 2014 e março de 

2016, foram realizados cinco Simpósios 

Temáticos de Graduação, que, ao 

todo, reuniram 728 participantes. Os 

assuntos abordados foram: inovações 

em laboratórios de ensino; esporte na 

formação e integração dos estudantes; 

desafios e inovações da docência 

na USP; o esporte, da performance 

ao envelhecimento; e experiências e 

perspectivas do ensino de bioética nos 

cursos de graduação.
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Modernização 
e incentivo 
ao ensino de 
graduação
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Plataformas e-Disciplinas 
e e-Aulas ganham novo 
impulso e melhoram a 
experiência de alunos e 
professores

A pró-reitoria de Graduação investiu no 
aprimoramento e na institucionalização de fer-
ramentas para o apoio ao ensino de graduação, 
focando as experiências de sucesso no uso de 
softwares previamente implantados na USP.

A utilização mais intensa de recursos 
baseados na web tem possibilitado que 
professores e alunos aproveitem melhor os 
recursos pedagógicos e as informações em 
formato digital. Isso beneficia a formação 
do aluno por permitir o acesso a qualquer 
hora e de qualquer lugar, amplia a interação 
professor-aluno e aluno-aluno e aumenta 
o engajamento do estudante com os temas 
abordados nas disciplinas.

Dois sistemas foram incorporados de 
forma institucional aos recursos pedagógicos 
disponíveis, sendo oferecidos a todos os 
professores e alunos: e-Disciplinas e e-Aulas.

Ferramentas 
digitais são
institucionali-
zadas

e-Disciplinas: 
plataforma on-line de 
apoio ao ensino

A plataforma e-Disciplinas, em que 
docentes da USP podem criar ambientes on-line 
relativos a suas disciplinas, ganhou o suporte da 
pró-reitoria de Graduação e passou a ser uma 
ferramenta institucional de apoio ao ensino.

Para tanto, foram realizados investimentos 
em sua infraestrutura tecnológica, definindo-
se um processo organizado de evolução, 
operação e manutenção. O e-Disciplinas agrega 
atualmente cerca de 2 mil docentes da USP que, 
no primeiro semestre de 2017, cadastraram cerca 
de 3 mil disciplinas no ambiente.

e-Aulas: plataforma 
on-line de ensino-
aprendizagem

O Portal e-Aulas USP é a plataforma de 
videoaulas da pró-reitoria de Graduação, dando 
apoio às atividades de graduação, de pós-
graduação e de cultura e extensão. Em outubro 
de 2017, o Portal contava com mais de 3.700 aulas 
cadastradas em várias áreas do conhecimento.

As videoaulas são públicas e atraem um 
número significativo de acessos provenientes de 
fora da Universidade. Assim, são uma ferramenta 
de democratização do conhecimento gerado 
na USP, garantindo o cumprimento de seu 
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papel como disseminadora do conhecimento 
técnico e científico.

Em 2017, foram feitas adequações na 
interface gráfica do e-Aulas, que ganhou 
a identidade visual da PRG e novas 
funcionalidades além das já existentes, como 
integração ao sistema Júpiter e ao sistema de 
senha única da USP, mudança na tecnologia 
de encaminhamento de vídeo e reprodutor 
(player), possibilidade de definir e explicitar 
uma licença de uso para cada videoaula e 
funcionalidades de interação de vídeo.

Nos últimos anos, o Portal e-Aulas foi 
usado não só por disciplinas das Unidades de 
Ensino e Pesquisa da USP, mas também para 

dar suporte e viabilizar ações da própria pró-
reitoria de Graduação – por exemplo, videoaulas 
preparatórias para o vestibular disponibilizadas a 
alunos do ensino médio e toda a parte teórica 
das disciplinas da PRG oferecidas aos alunos de 
graduação dos diversos cursos da USP (PRG0001 
- Esporte na Graduação: da Teoria à Prática e 
PRG0002 - Tópicos de Pesquisas nas Ciências 
Contemporâneas; ver páginas 19, 20 e 35).

O e-Aulas tinha 3.718 vídeos e 34.097 
usuários cadastrados em outubro de 2017, 
totalizando mais de 21 milhões de acessos desde 
sua implantação, em fevereiro de 2012. Só em 
2017, o número de acessos ultrapassou a marca 
de 7 milhões.
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Primeiras disciplinas de 
graduação não vinculadas 
a uma Unidade de Ensino 
geram integração entre os 
alunos 

A pró-reitoria de Graduação deu início, 
em 2016, à proposta de oferecer disciplinas 
transversais temáticas aos alunos de toda a USP. 
Essas disciplinas não são vinculadas a qualquer 
Unidade de Ensino e Pesquisa específica, e 
sim desenvolvidas por docentes de diferentes 
Unidades; são optativas, contam créditos e 
possibilitam uma formação ampla, além de 
contribuírem para uma maior integração entre 
os estudantes.

A disciplina PRG0001 – Esporte na 
Graduação: da Teoria à Prática foi implantada no 
primeiro semestre de 2017 e, já em sua primeira 
turma, contou com cerca de 3 mil alunos 
matriculados. Leia mais nas páginas 19 e 20.

Em outubro de 2017, teve início a segunda 
disciplina transversal, a PRG0002 – Tópicos de 
Pesquisas nas Ciências Contemporâneas, que 
oferece uma visão panorâmica e interdisciplinar 
e procura  desenvolver as competências de 
compreensão e redação de textos. 

Disciplinas 
transversais da 
PRG ampliam 
formação dos 
graduandos

Na parte teórica da disciplina PRG0002, 
docentes especialistas da USP apresentam 
videoaulas em temas atuais de ciência e 
tecnologia, que impactam a produção de 
bens e consumo assim como os programas 
sociais. Temas de física, astronomia, ciências 
da terra, engenharia, química, neurociências, 
ciências médicas e biomédicas, meio ambiente, 
inteligência artificial, modelos computacionais 
aplicados à sociologia, economia, neurociência, 
além de aplicação de conceitos físicos à 
economia e à gastronomia, são disponibilizados 
aos estudantes. Ao mesmo tempo, os tópicos 
abordam a produção de textos de divulgação 
científica.

Na parte prática, os alunos produzem 
seus próprios textos de divulgação científica 
e os compartilham em duplas, a fim de 
estabelecerem um sistema de revisão de forma, 
conteúdo, estilo e língua portuguesa. Ao final da 
disciplina, os melhores textos podem compor 
uma publicação de divulgação científica.
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Com maior flexibilidade 
das Estruturas Curriculares, 
reformulação de disciplinas 
e cursos ganha agilidade

A Resolução CoG 7030, de 8 de dezembro 
2014, estabeleceu normas para análise e 
aprovação de alterações da Estrutura Curricular 
dos cursos de graduação na USP. Na prática, isso 
significa uma maior autonomia das Unidades 

Autonomia 
acadêmica e 
pedagógica 
às Unidades 
de Ensino e 
Pesquisa

de Ensino e Pesquisa, permitindo um melhor 
aproveitamento dos conteúdos e sua adequação 
às demandas da sociedade.

As novas normas também desburocratiza-
ram e agilizaram as alterações nos currículos: 
se antes a implantação de reformas curriculares 
levava de 12 a 18 meses, esse tempo caiu para 
três meses.

As reformulações são categorizadas em 
três grupos: no Grupo I estão as alterações em 
disciplinas; no Grupo II, as mudanças curriculares 
em cursos e disciplinas; e no Grupo III são 
inseridas as modificações em cursos.

Após a Resolução CoG 7030, muitas 
Unidades de Ensino e Pesquisa reformularam 
suas Estruturas Curriculares de graduação. A 
maioria dessas modificações pertence ao Grupo 
I: em dois anos, foram registradas no sistema 
Júpiter mais de 1.800 alterações em disciplinas 
obrigatórias. Reformulações dos Grupos II e III 
foram realizadas por 21 Unidades.

Unidade
ECA
FM
IF
FM
ECA
FCFRP
FEARP

ECA
ECA
FFCLRP

Curso
Bacharelado e Licenciatura em Música
Fonoaudiologia
Bacharelado em Física
Medicina
Bacharelado e Licenciatura em Artes
Farmácia-Bioquímica
Engenharia Empresarial e Controladoria

Bacharelado em Jornalismo
Bacharelado em Relações Públicas
Bacharelado em Biblioteconomia e Ciência 
da Informação

Unidade

ECA
IME

FDRP
FMVZ
FSP
IFSC
IFSC
IFSC
FD
FFCLRP

Curso

Bacharelado e Licenciatura em Ações Cênicas
Bacharelado em Ciências da Computação

Direito
Medicina Veterinária
Saúde Pública
Bacharelado em Física
Bacharelado em Ciências Físicas e Biomoleculares
Bacharelado em Física Computacional
Direito
Psicologia

2015

2016

2017

2018

Grupo II Grupo IIIAno

Cursos reformulados 
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Resolução aprovada em 
2015 autoriza criação 
de disciplinas em língua 
estrangeira 

Em 2015, foi aprovada resolução no 
Conselho de Graduação que permitiu aos cursos 
de graduação criarem disciplinas optativas livres 
em língua estrangeira, sem a obrigatoriedade de 
oferecerem a mesma disciplina em português. O 
principal intuito é atrair estudantes estrangeiros 
e, assim, estimular a internacionalização da USP.

“A USP dá um passo importante 
para a modernização do ensino de 
graduação, fortalecendo o seu processo de 
internacionalização”, afirmou o pró-reitor de 
Graduação, Antonio Carlos Hernandes, na época 
em que a medida entrou em vigor.

Além disso, a oferta de disciplinas em 
língua estrangeira também é importante para a 
formação de graduandos brasileiros, que desta 
forma se aprofundam no idioma e se preparam 
para eventuais cursos no exterior.

A criação das novas disciplinas é de 
responsabilidade das Unidades, mediante 
aprovação pelo colegiado e adequação à 
legislação específica. Para os cursos que 

Inovando para 
fortalecer a 
internacionali-
zação da 
graduação

exigem carga horária em disciplinas optativas 
livres, a Unidade precisa garantir o número de 
disciplinas em língua portuguesa suficiente para 
a conclusão do curso.

Além de oferecer 60 
novas vagas na carreira, 
USP também faz a gestão 
acadêmica de hospital-
escola dentro do campus 

O Conselho Universitário da USP aprovou 
em julho de 2017 a criação de um novo curso de 
Medicina, vinculado à Faculdade de Odontologia 
de Bauru (FOB). Oferecendo 60 vagas (42 na 
Fuvest e 18 pelo SiSu) para o vestibular de 2018, 
o curso representou um marco para a Medicina 
da USP, após 105 anos de presença na capital e 
66 anos em Ribeirão Preto.

Novo curso 
de Medicina
em Bauru

Teremos um curso 
revolucionário, com uma 

abordagem diferente para ensinar 
a Medicina. A chegada desse 

curso a Bauru fará com que o 
número de alunos seja triplicado 

nos próximos anos.
Marco Antonio Zago, reitor da USP*

“
* Fonte: Jornal da USP
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Esse curso será apoiado em 
metodologias ativas, ou seja, 

um projeto pedagógico centrado 
no estudante e com o professor 
como facilitador e mediador do 

processo de aprendizagem.
Antonio Carlos Hernandes, 

pró-reitor de Graduação*

“

O novo curso é fruto de uma 
engenharia bem feita, é uma prova 
da boa política, que é arte e ciência 

ao encontro do bem comum.
Geraldo Alckmin, 

governador do Estado de São Paulo*

“

Esse curso de Medicina era, 
há muito tempo, o sonho de todo 

cidadão bauruense.
Clodoaldo Gazzetta, prefeito de Bauru*

“

O curso veio para atender à alta demanda 
pela carreira de Medicina na Universidade: com 
350 vagas no total, os cursos de São Paulo e 
Ribeirão Preto eram os dois mais concorridos 
da Fuvest. Os números do vestibular de 2018 
demonstram que a procura é realmente grande: 
o novo curso em Bauru foi o segundo mais 
concorrido da Fuvest, atrás apenas da Medicina 
de São Paulo.

A proposta é aumentar gradativamente 
a oferta no curso de Bauru, que deverá ter 80 
vagas em 2020 e 100 vagas a partir de 2021

Hospital-escola e 
excelência acadêmica

O curso de Medicina de Bauru conta com 
uma infraestrutura privilegiada para desenvolver 
suas atividades de ensino, pesquisa e extensão 
universitária, particularmente com o Hospital de 
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC), 
mais conhecido como Centrinho. Esse hospital-
escola, parte integrante do campus da USP na 
cidade, é especializado na reabilitação de usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS) com anomalias 
craniofaciais e é referência mundial na área.

Seguindo as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de graduação em 
Medicina no país, o novo curso de Medicina em 
Bauru tem um projeto pedagógico inovador. 
Entre seus principais diferenciais, está o fato de 
os alunos atuarem em atividades práticas desde 
o início do curso: começam pela observação de 
situações simples, passam a agir em casos mais 
complexos e, por fim, atingem níveis elevados 
de independência na atuação médica. Assim, a 
infraestrutura (com destaque para o Centrinho) 
e a experiência da Unidade nos cursos de 
Odontologia e Fonoaudiologia são uma base 
sólida que fundamenta a constituição desse 
novo curso.

* Fonte: Jornal da USP
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Novo Bacharelado da 
EACH dá início ao conceito 
de criação de cursos com 
aproveitamento de vagas 

Em 5 de setembro de 2017, a Escola 
de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) 
lançou oficialmente o curso Bacharelado em 
Biotecnologia, que substituiu e abarcou as 60 
vagas do turno matutino de Licenciatura em 
Ciências da Natureza a partir de 2018.

O novo curso veio para atender a demandas 
da sociedade: o Estado de São Paulo concentra 
40% das empresas de biotecnologia presentes no 
Brasil, e essas companhias requerem mão de obra 

USP lança 
curso de 
Biotecnologia

qualificada. Assim, a EACH não só passou a oferecer 
a formação na área – que abrange conhecimentos 
em agricultura, saúde e indústria – como o fez em 
colaboração com diversas dessas empresas.

A ideia de aproveitar vagas de um curso 
pouco procurado – o matutino de Licenciatura 
em Ciências da Natureza não vinha preenchendo 
todas as suas vagas e tinha uma relação 
candidato-vaga muito baixa – representa uma 
mudança de paradigma na Universidade: cria-
se um curso mais procurado, o que melhora a 
oferta aos ingressantes, sem a necessidade de 
aumentar o número de vagas.

“Historicamente, a Universidade sempre 
pensou na criação de vagas e de cursos. Com 
esse novo conceito, não se extinguem as vagas 
que não atendem à demanda, e sim o curso, 
aproveitando essas vagas em um novo curso”, 
explica o pró-reitor de Graduação, Professor 
Antonio Carlos Hernandes. “Isso muda a lógica do 
processo: criamos mais oportunidades de ingresso 
de forma responsável e eficiente”, completa.
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Programas, 
auxílios e 

bolsas
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Entre 2015 e 2017, Programa 
Unificado de Bolsas de 
Estudos para Estudantes de 
Graduação (PUB) atendeu a 
mais de 11 mil alunos, com 
recursos que ultrapassaram 
R$ 54 milhões

O Programa Unificado de Bolsas de 
Estudos para Estudantes de Graduação (PUB) foi 
instituído em 2015 para unificar, em um programa 
integrado à Política de Apoio à Permanência 
e Formação Estudantil, antigos programas de 
bolsas então oferecidos na graduação da USP 
– Ensinar com Pesquisa, Tutoria Científico-
Acadêmica, Aprender com Cultura e Extensão e 

Bolsas de 
graduação 
são unificadas 
em um só 
programa

Iniciação Científica.
Voltado principalmente a estudantes com 

necessidades socioeconômicas, o PUB visa ao 
engajamento do corpo discente em atividades 
de investigação científica ou em projetos 
associados às atividades-fim da USP, de forma 
a contribuir para a formação acadêmica e 
profissional dos alunos. 

Os docentes da USP apresentam projetos 
em uma de três vertentes: ensino, pesquisa, 
cultura e extensão. Para concorrer a essa bolsa, 
os alunos escolhem o projeto no qual gostariam 
de atuar, independentemente da Unidade de 
Ensino e Pesquisa que o oferece. 

Entre 2015 e 2017, foram implementados 
três editais, cujos recursos totalizaram R$ 54 
milhões. Ao todo, 11.269 alunos participaram de 
6.166 projetos em 44 Unidades e Órgãos da USP. 

Já em 2015, o primeiro ano do PUB, a 
USP ampliou em 25% o número de bolsas na 
graduação graças à unificação. No edital de 
2017/2018, foram disponibilizadas 5 mil bolsas, 
com duração de 12 meses a partir do dia 1º de 
setembro de 2017, no valor de R$ 400 por mês e 
com carga horária de 40 horas mensais.

2015/2016
12.288.000
2.560
1.280
44

PUB em números

2016/2017
20.611.200
4.294
2.438
44

2017/2018*
21.192.000
4.415
2.448
44

TOTAL
54.091.200
11.269
6.166
44

Recursos (R$)
Alunos atendidos
Projetos aprovados
Unidades atendidas

* Recursos provisionados até agosto de 2018



42

Programa de Apoio 
a Viagens Didáticas 
representa cerca de 45% 
do orçamento anual da 
pró-reitoria de Graduação

Muitas Unidades de Ensino e Pesquisa da 
USP, tanto da capital como do interior, desenvol-
vem atividades didáticas de graduação fora de 
seu campus. As viagens devem fazer parte do 
Projeto Pedagógico do curso de graduação e 
servem como recurso didático importante para 
facilitar o processo de aprendizagem e aprimo-
rar a formação profissional do estudante – con-
tribuindo, por exemplo, para o desenvolvimento 
do raciocínio lógico e da capacidade de observa-
ção e para a integração do conhecimento, além 
da interação entre estudantes e professores.

Historicamente, solicitações semestrais de 
apoio a viagens didáticas eram direcionadas 
pelas Unidades à Comissão de Orçamento e 
Patrimônio do Conselho Universitário. Em 2014, 
a pró-reitoria de Graduação passou a receber as 
solicitações, a providenciar a análise de mérito 
e a deliberar sobre as concessões, por meio do 
Programa de Apoio a Viagens Didáticas. A PRG 
também eliminou por completo as solicitações 

PRG centraliza 
alocação 
de recursos 
para viagens 
didáticas

e a prestação de contas em processo físico. 
Com todo o processo no Sistema USP Digital, 
ganhou-se em tempo e transparência e, ao 
mesmo tempo, não se permitiu o uso dos 
recursos financeiros em outra atividade pelas 
Unidades. O ensino de graduação em atividades 
de campo passou a ser valorizado e, com isso, 
um maior número de alunos foi beneficiado com 
um ensino de qualidade.

Trata-se do programa de maior impacto 
orçamentário da pró-reitoria de Graduação: 
cerca de 45% do orçamento anual, com mais de 
R$ 15 milhões investidos entre 2014 e 2017 nessa 
importante atividade de ensino. Esses recursos 
são complementares aos já incluídos na Dotação 
Básica de cada Unidade.

R$ 15.018.962,90
destinados ao Programa de Apoio a 

Viagens Didáticas entre 2014 e 2017
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USP reforçou o 
Programa de Formação 
de Professores e fez 
adequações nos cursos 
de licenciatura

O Programa de Formação de Professores 
(PFP) visa a apoiar as ações de formação 
dos estudantes dos cursos de licenciatura, 
concedendo bolsas para a realização de estágios 
em ambientes escolares, preferencialmente 
em instituições públicas de ensino. Medidas 
implementadas no programa entre 2014 e 2017 
possibilitaram que os docentes introduzissem 
e mantivessem seus projetos de estágio e 
laboratório de ensino.

Entre essas medidas, ganha destaque 
o aumento anual dos recursos financeiros 
destinados ao PFP: de 2014 a 2017, foram 
investidos cerca de R$ 2,6 milhões em bolsas para 
196 alunos de licenciatura. Os editais de seleção 
foram realizados pela própria pró-reitoria de 
Graduação, que considerou as demandas 

Fomento à 
licenciatura de 
qualidade

específicas das Unidades de Ensino e Pesquisa.
Tão importante quanto o aumento dos 

recursos foi o aprimoramento da avaliação 
dos bolsistas, que embasou o diálogo com os 
docentes de licenciatura para potencializar os 
resultados do PFP. Esse processo melhorou a 
qualidade tanto das intervenções dos bolsistas 
quanto dos estágios nas escolas. 

Nas reuniões com os professores de 
licenciatura, também se avaliou a situação 
da licenciatura na USP (inclusive a questão da 
evasão escolar e dos projetos de estágio) e, com 
base nesse diagnóstico, foram feitas revisões em 
nomes e objetivos de disciplinas, na distribuição 
dos créditos entre aulas e estágios, entre outros. 
Nessas reuniões também foram discutidos o 
papel e a atuação dos docentes contratados para 
o PFP, incluindo o compromisso desses docentes 
com o programa e o compromisso das Unidades 
de Ensino e Pesquisa com a licenciatura.

Aproximação a órgãos 
governamentais

Juntamente com o programa de bolsas 
para estágios na licenciatura, outras ações foram 
implementadas para fortalecer os cursos de 
licenciatura da USP. Uma delas foi a pró-reitoria 
de Graduação aproximar-se das Secretarias de 
Educação do Município de São Paulo e do Estado 

2014
657.000
40
12

PFP em números

2015
673.400
64
14

2016
907.200
54
14

TOTAL
2.598.800
196
--

Recursos (R$)
Alunos atendidos
Unidades atendidas

2017
634.200
41
12
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de São Paulo, a fim de efetivar parcerias para os 
estágios dos graduandos cursando licenciatura 
e, consequentemente, elevar a qualidade da 
formação de professores. 

A PRG também se aproximou do Conselho 
Estadual da Educação de São Paulo (CEE-SP) e 
participou ativamente para que diversos cursos 
de graduação com ênfase em licenciatura da 
USP se adequassem às mudanças nas diretrizes 
de formação de professores e obtivessem o 
reconhecimento do CEE-SP.

Uma dessas adequações foi a oferta da 

disciplina Língua Portuguesa no currículo dos 
cursos de licenciatura, tornada obrigatória 
por decretos do CEE-SP e por resolução do 
Conselho Nacional de Educação. Para tanto, a 
PRG criou uma disciplina de divulgação científica 
que contempla Língua Portuguesa (PRG0002, 
leia mais na página 35). Foram criadas também 
disciplinas de Libras, que atendem a demandas 
dos cursos de licenciatura da USP, e duas 
disciplinas optativas livres, ministradas a distância, 
para promover o aprofundamento teórico dos 
graduandos das licenciaturas.
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Programa de Estímulo 
ao Ensino de Graduação 
concedeu mais de R$ 5 
milhões em bolsas de 
monitoria desde 2014

De 2014 a 2017, a pró-reitoria de Graduação 
investiu mais de R$ 5 milhões nas bolsas de 
monitoria concedidas pelo Programa de Estímulo 
ao Ensino de Graduação (PEEG). Nesse período, 
3.204 alunos foram atendidos.

O PEEG incentiva alunos de graduação com 
mérito acadêmico a aperfeiçoarem os estudos em 
uma disciplina pela qual tenham interesse, por meio 
do desenvolvimento de atividades supervisionadas 
de ensino (denominadas normalmente como 
monitoria). Ou seja, o aluno-monitor atua como 
colaborador do professor de uma disciplina que já 
cursou, auxiliando diretamente uma turma ou um 
conjunto de turmas nessa disciplina.

Monitoria: 
alunos 
experimentam 
a docência

Além de proporcionar a experiência docente e 
oferecer bolsa aos monitores, o programa possibilita 
uma convivência diferenciada entre alunos, alunos-
monitores e docentes em sala de aula.

Ficou muito mais evidente 
para mim como é complexa, 
demandante e gratificante a 

tarefa de ensinar. Além disso, 
ser monitor me fez entrar em 
contato com estudantes com 

os quais eu normalmente não 
interagiria, me fazendo sair 

da minha zona de conforto e 
crescer como pessoa.

Luiz Eduardo Sol, aluno de graduação da 
Escola Politécnica da USP e monitor em uma 

disciplina no primeiro semestre de 2016*

“

* Fonte: Jornal da USP

2014

1.272.400 
795
909
42

PEEG em números

2015

1.199.600
749
1.014
42

2016

1.256.400
785
1.135
42

TOTAL

5.091.600
3.204
4.313
42

Recursos R$
(8 meses)
Alunos atendidos
Projetos aprovados
Unidades atendidas

2017

1.363.200
875
1.255
42
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Programa da PRG em 
parceria com a Edusp 
selecionou 57 propostas 
de docentes 

Historicamente, a produção de obras com 
finalidades didáticas tem sido pouco incentivada 
na academia. Essas obras, em geral, não se 
caracterizam como produção científica e não 
são vistas como um avanço do conhecimento, 
mas podem ter grande impacto na vida da 
Universidade e devem ser valorizadas. 

Docentes são 
incentivados 
a produzir 
livros didáticos 
para cursos de 
graduação

Com isso em mente, a pró-reitoria de 
Graduação e a Editora da Universidade de São 
Paulo (Edusp) lançaram em 2016 o Programa de 
Incentivo à Produção de Livros Didáticos para o 
Ensino de Graduação (PIPLDE), por meio de um 
edital direcionado aos docentes da Universidade 
interessados em produzir material didático.

O principal objetivo do programa é produzir 
material para instituições e estudantes de todo 
o Brasil (e até do exterior), contribuindo para 
a qualidade do ensino superior. Além disso, o 
PIPLDE valoriza o trabalho dos professores no 
ensino de graduação, fortalecendo a produção 
de livros didáticos como fator na progressão da 
carreira docente. 

Com a criação do programa, os indicadores 
de qualidade para promoção na carreira docente 
passaram a incluir a produção de obras didáticas, 
e um cargo de docente temporário para 
substituição das atividades didáticas por até 12 
meses foi concedido aos autores selecionados 
pelo edital para produção de obra inédita.

O edital teve 210 inscritos e selecionou 57 
propostas.
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Programa Pró-Aluno 
concedeu cerca de 
R$ 6,3 milhões em bolsas 
de 2014 a 2017

A maioria das Unidades de Ensino e 
Pesquisa da USP, tanto na capital como no interior, 
conta com uma Sala Pró-Aluno, equipada com 
microcomputadores ligados em rede, softwares 
e impressoras. Todo aluno de graduação tem 
acesso a esses espaços, para uso exclusivo em 
suas atividades de graduação.

Criado para complementar a formação 
de graduandos e prepará-los melhor para o 
mercado de trabalho por meio do contato com 
a informática, o Programa Pró-Aluno fornece 

Bolsa para 
monitores 
das Salas 
Pró-Aluno

2014
1.588.800
331
44

Programa Pró-Aluno em números

2015
1.440.000
300
44

2016
1.608.000
335
44

TOTAL
6.364.800
1.326
--

Recursos (R$)
Alunos atendidos
Unidades e Órgãos 
atendidos

2017
1.728.000
360
44

bolsas para alunos que atuam como monitores 
nas Salas Pró-Aluno. Em seu trabalho, os 
monitores ajudam e orientam os usuários no uso 
de equipamentos e programas instalados nas 
Salas Pró-Aluno, bem como de recursos básicos 
de informática, e dão apoio ao funcionamento e 
à operação das salas. 

Além de receberem a bolsa, esses alunos 
monitores ampliam seu conhecimento de 
informática, por meio de treinamento e da 
própria experiência de monitoria, e se tornam 
vetores de disseminação da cultura e da 
tecnologia de informática no meio discente. 

O Programa Pró-Aluno beneficiou 1.326 
bolsistas entre 2014 e 2017, com recursos que 
totalizaram R$ 6.364.800 nesse período.
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Editais da PRG contribuíram 
para a valorização e 
a modernização da 
graduação da USP 

A pró-reitoria de Graduação e o programa 
Santander Universidades lançaram cinco editais 
para atender à demanda de graduandos por 
bolsas no período de 2015 e 2017. Ao todo, 
foram investidos R$ 3,3 milhões nos projetos 
selecionados, que contribuíram para valorizar e 
modernizar o ensino de graduação na USP.

Grandes Temas
O Edital PRG/Santander Universidades 

– Grandes Temas teve o objetivo de envolver 
estudantes de graduação em projetos inter, multi 
ou transdisciplinares associados a grandes temas 
da atualidade: biodiversidade e conservação; 
mudanças climáticas; problemas das grandes 
cidades; ciência forense; ciências do mar; ensino 
de graduação inter, multi ou transdisciplinar; 
manipulação da informação digital; grandes 
cadeias produtivas; detecção, tratamento e cura 
de doenças; e papel da universidade no século XXI.

As equipes deveriam ter no mínimo dois 
docentes de Unidades de Ensino e Pesquisa 
diferentes – sem limite máximo de participação 

Parceria com 
o programa 
Santander 
Universidades

para docentes em um mesmo projeto – e incluir 
de dois a cinco alunos bolsistas. Além disso, cada 
projeto podia solicitar até R$ 10 mil para custeio.

Foram recebidas 60 propostas, das quais 
22 foram aprovadas, abrangendo 27 Unidades 
de Ensino e Pesquisa da USP (algumas unidades 
foram contempladas em mais de um projeto) e 
105 alunos bolsistas. Os recursos concedidos pelo 
edital Grandes Temas totalizaram R$ 178.685.

Alguns relatórios já foram entregues e 
demonstram que os objetivos principais de inter, 
multi e transdisciplinaridade foram atingidos: os 
alunos de graduação participantes atuaram em 
projetos de docentes de diferentes Unidades, 
entraram em grupos de discussão e apresentaram 
seus trabalhos.

e-Grad: infraestrutura 
moderna

O programa Santander e-Grad visa a 
estimular o corpo docente a refletir sobre o 
ensino de graduação oferecido pela USP e a 
apresentar propostas para melhorá-lo, com 
projetos fundamentados em atividades bem 
definidas e pedagogicamente relevantes.

As propostas deveriam contemplar o desen-
volvimento de ambientes educacionais alinhados 
às novas tendências de ensino, de forma a ofe-
recer aos estudantes a oportunidade de produzir 
conhecimento e engajá-los mais eficientemente 
no processo de ensino-aprendizagem.

Em sua primeira edição (2015/2016), o pro-
grama apoiou projetos em três categorias: Indi-
vidual, para propostas de docentes das Unida-
des da USP; Curso, para propostas apresentadas 
por coordenadores de cursos de graduação; e 
Unidade, para propostas do presidente da Co-
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missão de Graduação (CG) para todos os cursos 
de graduação de sua Unidade. Foram recebidas 
136 propostas, das quais 32 foram aprovadas – 
16 individuais, oito na categoria Curso e oito na 
categoria Unidade. Ao todo, foram concedidos 
R$ 1.382.231,44 em recursos, contemplando 19 
Unidades de Ensino e Pesquisa da USP.

Um segundo edital – edição 2017/2018, 
apoiou somente projetos na categoria Curso e 
recebeu 57 projetos, oriundos de 27 Unidades 
de Ensino, com uma demanda superior a R$ 2,8 
milhões. Doze projetos de nove Unidades foram 
contemplados com até R$ 50 mil cada.

Competições 
Esportivas

O programa Santander Universidades-USP/
Competições Esportivas foi uma ação da pró-
reitoria de Graduação para selecionar projetos 
de competições esportivas universitárias 
envolvendo estudantes de graduação, podendo 
contemplar docentes como membros das 
equipes competidoras.

As associações atléticas de cada Unidade de 

Ensino e Pesquisa da USP, bem como as Ligas das 
Atléticas Acadêmicas, puderam participar do edital, 
desde que um docente fosse o coordenador e o 
responsável pelo projeto. Os Centros Esportivos 
da USP também puderam submeter propostas, 
com a condição de que o responsável pelo Centro 
fosse o coordenador da proposta.

Das 36 propostas recebidas, 22 foram 
aprovadas. Recursos no valor de R$ 365.164,20 
foram concedidos, contemplando projetos de 18 
Unidades da USP.

Bolsas Educação
O programa da pró-reitoria de Graduação/

Santander Universidades selecionou alunos de 
graduação para atuarem como tutores no ensino 
a distância do curso semipresencial Licenciatura 
em Ciências. Alunos de pós-graduação foram 
selecionados como educadores nas atividades 
presenciais do curso.

Os recursos destinados a Bolsas Educação 
totalizaram R$ 1.728.000 em dois editais 
(2016/2017 e 2017/2018), atendendo a 148 alunos.
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Gestão 
acadêmica: 
descentralizar 
e informatizar 
processos e 
procedimentos
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Digitalização reduz as filas 
nos Serviços de Graduação 
e evita desperdício de 
papel

O sistema Júpiter renovado entrou no ar 
em junho de 2017, após um longo trabalho de 
modernização iniciado em agosto de 2014. 
A modernização incluiu a integração de dois 
sistemas – Recad e JúpiterWeb – em um único, 
facilitando todo o processo de gestão acadêmica 
da graduação. As alterações foram muitas e de 
extrema relevância para os alunos, professores 
e funcionários dos Serviços de Graduação das 
Unidades. 

Novas funcionalidades foram implemen-
tadas e diversos procedimentos foram para a 
plataforma digital, tornando-os mais fáceis e rá-
pidos. Além de reduzir as filas nos balcões de 
atendimento das Unidades, isso também gera 
uma economia substancial de papel. 

A remodelação do Júpiter incluiu, ainda, 
melhorias de estrutura e de layout. Entre essas 
melhorias, estão: os menus, tanto na área 
“Pública” como na de “Acesso Restrito”, ficaram 

Mais amigável 
e funcional, 
sistema 
Júpiter agiliza 
processos da 
graduação

mais práticos e ágeis; o cadastro de atividades 
e o requerimento de matrícula agora têm 
navegação por abas, eliminando a abertura de 
várias telas; as telas de cadastro e validação de 
frequência e notas foram unificadas; e todos os 
relatórios agora são exportáveis para Excel. 

Um novo FAQ foi criado na área pública 
do sistema, de forma a antecipar dúvidas 
ocasionadas pelas novas funcionalidades e pelo 
novo layout.

A seguir, um resumo das principais 
mudanças no sistema Júpiter, organizadas de 
acordo com os benefícios diretos a cada parcela 
da comunidade USP.

ALUNOS

Matrícula
O aluno agora pode visualizar sua grade 

horária durante a interação de matrícula, o 
que evita que precise abrir diferentes telas para 
escolher as disciplinas  obrigatórias, eletivas, livres, 
livres USP e extracurriculares. Essas disciplinas 
são marcadas com diferentes cores, para facilitar 
a visualização. Foram criados, ainda, campos 
de busca e filtros (nome da Unidade, código da 
disciplina, dias e horários). Assim, o aluno pode 
pesquisar as aulas disponíveis de acordo com o 
horário e verificar a oferta, evitando “janelas” em 
sua grade. 

Outra ferramenta inovadora alerta o aluno 
caso ele se matricule em disciplinas diferentes 
no mesmo horário (com a marcação “Conflito”). 
Depois de o aluno salvar a montagem de sua 



52

grade horária, o Júpiter gera um relatório que 
pode ser impresso.

Também foi criado um ícone no menu 
“Turmas” para indicar a oferta de turma em 
língua estrangeira.

AACs
Todas as atividades acadêmicas 

complementares do aluno passam a ser 
registradas em um único documento oficial da 
Universidade. A solicitação do registro da AAC 
é realizada pelo sistema Júpiter e, a partir do 
deferimento, a AAC passa a constar no histórico 
e resumo escolares do aluno. O registro das 
atividades pode ser solicitado em qualquer 
época do ano, e não há um prazo de validade.

O sistema Júpiter fornece uma lista de 
atividades definidas como AAC, mas cada 
Unidade pode solicitar a inclusão de outras 
atividades, mediante aprovação de sua Comissão 
de Graduação e do Conselho de Graduação.

Alteração de dados 
pessoais

A Lista de Endereçamento, antes constante 
somente no Recad, agora pode ser gerada pelo 
Júpiter, o que torna os documentos gerados 
pelo sistema cada vez mais uniformes e legíveis. 
O aluno também pode alterar alguns itens de 
seus dados pessoais, o que anteriormente era 
responsabilidade apenas do Serviço de Graduação.

Atestados
O Júpiter disponibiliza ao Serviço de 

Graduação vários atestados, inclusive alguns 
modelos que foram agregados com a migração 
(com disciplinas, de aluno trancado, com prazo 
máximo, período ideal, com duração ideal e 
duração máxima do curso, classificação do aluno 
na turma de ingresso e com endereço).

Aluno Especial
O próprio aluno passa a ter acesso ao sistema 

Júpiter, e a emissão de seu histórico escolar já 
vem com as ementas das disciplinas em que 
obteve aprovação. Essa facilidade proporciona 
agilidade nos atendimentos aos alunos junto ao 
Serviço de Graduação, pois eles próprios emitem 
pelo sistema a documentação desejada.

Cartão USP
Caso precise solicitar um novo cartão 

devido a “desgaste por mau uso” (que exige 
pagamento do novo cartão), o aluno não precisa 
ir à tesouraria de sua Unidade: basta emitir o 
boleto no sistema e pagá-lo.

Os ingressantes passam a ter um cartão 
provisório com código de barras que também 
pode ser utilizado nos restaurantes. Os alunos 
podem carregar crédito financeiro nos cartões 
provisórios pelo sistema.
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Regularização de 
nome social

Após o preenchimento do formulário no 
Serviço de Graduação, é possível alterar os 
documentos internos e externos da USP pelo 
sistema Júpiter.

Apostila “Estágio 
pago pela USP”

O sistema Júpiter apresenta uma nova apostila 
didática na modalidade “Estágio pago pela USP”, 
com o passo a passo de todas as etapas que o 
sistema exige, desde cadastrar uma solicitação de 
estágio até o momento de sua cessação. Além 
disso, todas as ações do sistema estão de acordo 
com a Lei Federal 11.788, de setembro de 2008, 
conhecida como “Lei do Estágio”. 

Autenticação de 
Resumo e Histórico 
Escolar

Os Resumos e Históricos Escolares dos alu-
nos passaram por uma pequena remodelagem. 
Agora, o cabeçalho desses documentos é pa-
dronizado, com código facilmente identificável 
para autenticação via internet.

Declaração das bolsas 
da PRG

Os alunos podem emitir, diretamente no 
Júpiter, as declarações que comprovem sua 

seleção e participação em projetos com bolsa, 
estejam eles em andamento ou finalizados. Por-
tanto, não há mais necessidade de encaminhar 
solicitações e de esperar o documento ser ge-
rado. Além de agilizar o processo, a novidade 
confere ao bolsista maior responsabilidade na 
gestão de seus projetos e bolsas.

Processo de 
ingressantes

O sistema Júpiter inclui todo o processo de 
matrícula dos ingressantes via SiSU, inclusive a 
manifestação de interesse on-line. E, devido a 
esse novo modo de ingresso, todas as etapas 
do processo dos ingressantes via Fuvest foram 
revisadas criteriosamente, sendo incorporados 
novos procedimentos e adaptações. 

Ocorrências 
disciplinares

Antes, o registro de antecedentes discipli-
nares ficava apenas no prontuário de vida aca-
dêmica do aluno em sua Unidade. Com a digi-
talização, o registro de todas as ocorrências é 
realizado no sistema pelo Serviço de Graduação 
da Unidade do aluno, ficando imediatamente 
disponível para consulta. Isso confere mais ra-
pidez e praticidade ao processo, e garante que 
o aluno não tenha prejuízo com os atrasos na 
alteração do status de seu programa.
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SERVIÇOS DE 
GRADUAÇÃO 

Delegação de perfis 
Anteriormente, para que os Serviços de 

Graduação e as Seções de Estágio das Unidades 
pudessem delegar aos funcionários os perfis de 
atuação no sistema (“Secretária de Departamento”, 
“Supervisor de Estágio”, “Solicitante de Estágio” 
e “Acompanhar estágios da Unidade”), era 
necessário fazer uma solicitação direta à pró-
reitoria de Graduação, que efetuava os cadastros. 

Agora, os funcionários responsáveis pelo 
Serviço de Graduação ganharam um novo 
acesso, que permitirá esse tipo de ação. Essa 
funcionalidade confere maior autonomia às 
Unidades, que passam a analisar internamente 
cada caso de delegação de perfis.

Impressão sequencial 
de Resumos Escolares

No Júpiter antigo, só era possível imprimir 
um Resumo Escolar por vez; apenas o extinto 
Recad permitia a impressão sequencial de 
Resumos Escolares de vários alunos. Essa 
funcionalidade foi incluída no Júpiter. 

Integração com o 
Sistema Mundus

Os dois sistemas passam a dividir o cadastro 
da informação de que o aluno está em intercâmbio: 
a modalidade é cadastrada no Sistema Mundus e 
o GRE, no Júpiter. 

Também foi acertada a situação dos alunos 
“duplo diploma”: agora, não é mais preciso solicitar 
a alteração da data inicial do programa, uma vez 
que o próprio sistema já faz essa atualização 
quando visualiza a mobilidade do período em 
que o aluno esteve em sua instituição de origem.
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em caso positivo, passa automaticamente de I 
(inscrito) para MA (matriculado). Ou seja, chega 
de angústia na espera dos pareceres.

Novo perfil para 
Presidentes de CGs

Presidentes das Comissões de Graduação 
agora possuem mais um perfil no sistema 
Júpiter, o do Serviço de Graduação. Essa nova 
funcionalidade permite aos (às) presidentes 
acompanhar todo o processo realizado no 
Serviço de Graduação. 

Visualização 
dos projetos de 
Programas de Bolsas

Agora é possível que docentes e Unidades 
visualizem todos os projetos dos Programas de 
Bolsas submetidos por professores, suas situações, 
alunos inscritos e datas de aceite, o que garante 
maior autonomia na gestão desses projetos.  

Com isso, os docentes, as Unidades e a 
própria PRG têm uma grande base de dados 
e uma visão geral da produção acadêmica e 
cultural da Universidade. 

Avaliação do PUB 
Além do Termo de Compromisso atualizado, 

os alunos bolsistas têm a possibilidade de fazer o 
upload de seu relatório no Júpiter. Da mesma for-
ma, os docentes responsáveis pelos projetos ava-
liam seus bolsistas por meio do sistema Juno. 

Requerimento on-line
Com o Projeto de Tramitação Automática de 

Requerimentos, a finalização dos requerimentos 
de matrícula ganha agilidade, já que os docentes 
passam a atuar diretamente no sistema – o 
intermédio do Serviço de Graduação fica 
reservado a casos excepcionais, como quando 
houver conflito de horário, por exemplo. Assim, 
quando um aluno faz o requerimento no Júpiter, o 
professor pode analisá-lo e dar o parecer, levando 
em conta seus critérios e os da Unidade. O aluno 
é informado imediatamente sobre o resultado: 

DOCENTES 

Digitalização do 
processo de Estrutura 
Curricular 

Por meio de uma nova legislação aprovada 
pelo Conselho de Graduação, foi autorizada 
a autonomia acadêmica e administrativa nos 
processos de reformulação e flexibilização 
curricular, permitindo autonomia das Unidades 
de Ensino para modificar suas Estruturas 
Curriculares.

Requisito fraco nas 
disciplinas do Grupo 
de Requisito 

Garante maior fluidez do curso e maior 
motivação para os alunos com reprovação em 
disciplinas importantes da grade curricular. 
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Nova versão do Regimento 
de Graduação, revalidação 
de diplomas estrangeiros 
simplificada e atividades de 
licenciatura atualizadas

Entre 2014 e 2017, a pró-reitoria de 
Graduação realizou mudanças que visaram 
à simplificação e à descentralização de 
diversos processos. Aqui estão três medidas 
de destaque, que conferem mais agilidade e 
transparência a esses processos, impactando 
positivamente as Unidades de Ensino de 
Pesquisa e os próprios alunos.

Novo Regimento de 
Graduação

O Conselho de Graduação (CoG) aprovou a 
mais recente versão do Regimento de Graduação 
em 2009, porém não chegou a implantá-la. Na 
gestão 2014-2017, a análise do Regimento foi 
retomada, com a compilação e discussão das 
propostas das Unidades pela Câmara Curricular 
e do Vestibular e pela Câmara de Avaliação. 

A versão resultante é compacta e enxuta, 
agilizando possíveis alterações nas normas do 
CoG sem a obrigatoriedade de mudar o Estatuto 

Medidas 
aperfeiçoam 
a gestão 
acadêmica

e/ou Regimento Geral da USP. Assim, o Conselho 
pode unir temas correlatos para análise formal 
e, concluída a discussão, baixar uma Resolução 
CoG alterando o que for necessário. 

Outro ponto chave dessa nova proposta é 
a questão da participação dos membros do CoG 
nas Câmaras, essência de qualquer colegiado. 
O Regimento em vigência é constituído de 
duas Câmaras e três Comissões Assessoras. Na 
proposta do novo Regimento, serão apenas 
três Câmaras: Câmara de Avaliação e de Cursos 
(CAC); Câmara de Licenciatura e de Apoio 
Pedagógico (CLAP); e Câmara de Ingresso aos 
Cursos e Normas (CICN). Todos os membros 
do CoG farão parte dos colegiados, o que 
ampliará a participação e a possibilidade de 
aprofundamento nas discussões dos itens 
estudados. A proposta de Regimento da 
Graduação estava em análise pela Procuradoria-
Geral quando este relatório foi produzido, para, 
na sequência, ser encaminhado para análise e 
aprovação do CoG, previamente ao Conselho 
Universitário.

Revalidação de 
diplomas estrangeiros

Os processos de revalidação de diplomas 
eram diretamente inseridos na pauta do 
Conselho de Graduação (CoG), cujos membros 
davam seus pareceres sobre os recursos. A partir 
de maio de 2014, a Câmara de Avaliação (CA) 
passou a tratar de Revalidações de Diplomas 
(processos e recursos), além de ter elaborado 
uma nova normativa, aprovada pelo CoG como 
Resolução CoG 7072/2015. 
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Essa resolução simplificou o processo 
de revalidação, exigindo apenas: prova de 
identidade, cópias do diploma a ser revalidado 
e do histórico escolar do interessado e cópias do 
conteúdo programático (incluindo carga horária 
do curso e de cada disciplina cursada, bem 
como o projeto pedagógico do curso, quando 
houver). Antes, além desses documentos, eram 
exigidos o Certificado de Proficiência em Língua 
Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-Bras, com 
nível no mínimo intermediário), expedido pela 
Secretaria de Educação Superior do Ministério 
da Educação, prova de regular funcionamento 
da instituição e do curso e cópia da conclusão 
do ensino médio ou equivalente. 

Além disso, a CA desenvolveu um perfil de 
análise dos pareceres das Unidades, requerendo 
delas pareceres que demonstrassem clareza 
e julgamento de mérito dos processos. Essas 
medidas simplificaram a revalidação e tornaram 
o procedimento mais objetivo, beneficiando a 
Universidade e os alunos.

Adequação das 
atividades de 
licenciatura

As Atividades Acadêmicas, Científicas e 
Culturais (AACC) receberam nova denominação, 
passando a chamar-se Atividades Teórico-Práticas 
de Aprofundamento (ATPA), em cumprimento 
à Resolução nº 2 de 1º de julho de 2015 do 
Conselho Nacional da Educação. Exclusivas aos 
cursos de licenciatura e obrigatórias a todos os 
alunos desses cursos (que devem comprovar 
o cumprimento de 200 horas de ATPA), essas 
atividades também tiveram seu escopo alterado.



58

Comunicação 
interna e 

externa 
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PRG reformulou seu site 
na internet, entrou nas 
redes sociais e criou um 
informativo direcionado a 
professores e funcionários 
da graduação

São poucos os meios de comunicação que 
promovem com eficiência o encontro entre 
a pró-reitoria de Graduação e seus principais 
públicos – professores, alunos e servidores 
(notadamente dos Serviços de Graduação das 
Unidades) – e, ao mesmo tempo, intensificam 
seu contato com importantes públicos externos 
– especialmente, os alunos da rede pública de 
ensino, que a USP deseja sensibilizar e atrair 
para compor seu alunado.

Normalmente, esses meios restringem-
se a ofícios e e-mails, e a comunicação acaba 
contando com o chamado “cascateamento” das 
informações: atinge somente os mais próximos à 
PRG, que deveriam compartilhar as informações 

Comunicação 
eficaz com 
alunos, 
candidatos, 
docentes e 
funcionários

com os mais periféricos. No caso dos públicos 
externos, a comunicação sempre foi pontual, 
restrita à necessidade de divulgação de ações 
específicas, valendo-se principalmente de 
cartazes e ações de assessoria de imprensa.

A partir de 2014, os canais de comunicação 
da PRG foram ampliados e aperfeiçoados, 
resultando em um contato mais próximo com os 
públicos de interesse.

Facebook
Ação de crucial importância foi o 

envolvimento da PRG nas redes sociais virtuais. 
Sendo parte tão importante no universo 
midiático dos jovens, as redes sociais fazem a 
diferença no contato com alunos e candidatos 
ao ingresso na USP. É de se destacar, também, 
que o momento financeiro demandou o 
direcionamento maciço para o universo digital, 
o que não exigiu nenhum aporte significativo 
de recursos graças a soluções internas, que 
envolveram engajamento e aprendizado.

Já no início de abril de 2014, foi criada a 
página da PRG no Facebook (facebook.com/
prg.usp), com o principal objetivo de promover 
a divulgação de informações de interesse dos 
alunos e dos possíveis candidatos às vagas da 
USP – como editais de bolsas, palestras, eventos 
de difusão cultural, prazos para inscrições 
diversas, ingresso pelo SiSU, entre outras.

Posteriormente, outras duas páginas do 
Facebook relacionadas à graduação da USP 
foram lançadas: em junho de 2015, a página da 
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campanha #vocetambempode tornou-se um 
canal de comunicação entre a Universidade e 
os estudantes da rede pública de ensino médio; 
e, em abril de 2016, foi criada uma página 
exclusivamente dedicada às divulgações do 
Escritório de Desenvolvimento de Carreiras (leia 
mais nas páginas 21 e 22). 

O site da PRG (http://www.prg.usp.br/) 
também foi atualizado e se tornou mais 
amigável, resultando em um crescimento lento, 
mas constante da audiência e da interação. 

Informativo 
GraduAção

Outro ponto bastante importante foi o 
reforço da comunicação com os presidentes das 
Comissões de Graduação, professores membros 
das Comissões de Coordenação de Cursos 
(CoCs) e funcionários dos Serviços de Graduação 
das Unidades que, a partir de abril de 2016, 
passaram a receber um informativo especial: o 
GraduAção. O GraduAção foi idealizado como 
um resumo das principais ações desenvolvidas 
pela PRG para aprimorar o dia a dia do ensino 
de graduação da Universidade, minimizando as 
falhas do “cascateamento” da comunicação com 
o fornecimento de informação rápida a quem 
normalmente operacionaliza as decisões da PRG.

Com linguagem agradável e projeto 
gráfico leve, que incentivam a leitura e facilitam 
a compreensão das novidades introduzidas 
na graduação, o informativo tornou-se, desde 
sua primeira edição, uma referência para o 
conhecimento das ações implementadas pela PRG.

SITE DA PRG

9.513.063 visualizações

64,86% são novos visitantes

35,14% são visitantes recorrentes

90,12% dos visitantes são do Brasil e 

9,88%, do exterior

63,14% dos visitantes acessam pelo 

computador

34,74% pelo celular

2,12% pelo tablet

*Dados de outubro de 2017

PRG NO FACEBOOK

Página institucional/prg.usp

6.206 curtidas

6.173 seguidores

Alcance semanal de 11.240 pessoas

Campanha #vocetambempode

/vocetambempode

7.035 curtidas

7.037 seguidores

Alcance semanal de 16.009 pessoas

Escritório de Desenvolvimento de 

Carreiras/carreirasUsp

4.399 curtidas

4.399 seguidores

Alcance semanal de 4.399 pessoas

*Dados de outubro de 2017
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