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FIQUE ATENTO! VEM AÍ 

CONCURSO PARA O LOGO DO 

NEWSLETTER DA FCF 

Vem aí concurso 

Cursos 

Cursos de 3ºidade para 2ºsemestre 

Inscrições para os cursos da FCF em parceria com a Universidade Aberta à Terceira Idade já 

estão abertas e podem ser consultadas na página da CCEx 

 http://www.fcf.usp.br/cultura-e-extensao/pagina.php?menu=101&pagina=827 

A Argila no Processo Criativo – 10 vagas 

Inscrições: de 10/9 a 20/9 

Início: 27/9/2018 

 

Eventos  

Chamada Universal MCTIC/CNPq - 2018 

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC e Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq tornam pública a Chamada MCTIC/CNPq – 2018, cujo objetivo é apoiar projetos de 

pesquisa que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País, 

em qualquer área do conhecimento. 

O prazo para submissão de propostas vai até o dia 17/09/2018. 

Informações: no site do CNPq: www.cnpq.br e clique em “Chamadas recentes”. 

 

Seminário: “Papel de Células dendríticas e linfócitos B na imunidade 

contra arboviroses”. 

Data: 18/9/2018 

Local: Sala de aula Bloco 13 A 

Horário: 11h às 12h 
Conferencista: Silvia Boscardin ICB/USP 
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Destaque  

Convite: 

Cerimônia de lançamento do livro “Da molécula ao medicamento” da professora Cristina 

Northfleet de Albuquerque, publicado pela EDUSP, que será realizada no dia 17/9/2018 a 

partir das 9h* no Espaço Brasiliana da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin - Rua da 

Biblioteca, 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trial do Sage Research Methods na USP 

 

A editora SAGE apresenta o Sage Research Methods, uma biblioteca de métodos que abrange mais de 1.000 

livros, obras de referência e trabalhos, incluindo casos práticos de projetos de pesquisa reais; mais 120 guias de 

conjuntos de dados criados para ajudar os alunos a dominarem a análise de dados através de treinamento 

prático; e uma coleção de mais de 484 vídeos que dão vida aos métodos de pesquisa, estatística e avaliação. Os 

recursos do Sage Research Methods são pensados para cobrir todos os aspectos do treinamento de 

competências de pesquisa e ajudam alunos e pesquisadores em cada etapa do processo de pesquisa. 

O Sage Research Methods contém também mapa interativo de métodos para ajudar os pesquisadores a entender 

seus conceitos e usar métodos mais adequados, casos reais ilustrados por meio de vídeos ou em texto completo, 

um guia em texto completo separando os projetos científicos etapa por etapa.  

Esse conteúdo está disponível na Universidade de São Paulo via trial  até 24/9/2018. 

Link: http://www.sibi.usp.br/?p=28000 

 

 

 

*Atenção - Houve alteração no horário do evento das 11h para às 9h 
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Próximas Defesas Mestrado/Doutorado 

Doutorado: 

Ana Rosa Lins de Souza 

Título: "Abordagem metabolômica no estudo de exposição gestacional à fumaça de Cannabis 

sativa em cobaias". 

Orientador: Profa. Dra. Marina Franco Maggi Tavares 
Data: 19/9/2018, às 14h 

Local: Auditório Prof. Paulo Carvalho Ferreira – Vermelho 

 

Mestrado: 

Juliana Inês Branco 

Título: "Avaliação da imunogenicidade de diferentes formas alélicas da proteína recombinante 

PvAMA-1expressa em Pichia pastoris: impacto da diversidade antigênica". 

Orientador: Profa. Dra. Irene da Silva Soares 

Data: 21/9/2018, às 9h 

Local: Auditório Prof. Paulo Carvalho Ferreira – Vermelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dashboard da Produção Intelectual da USP está disponível a todos os 

pesquisadores 

 
A Dashboard da Biblioteca Digital da Produção Intelectual (BDPI) da USP reúne informações, indicadores e métricas da 

produção científica, acadêmica, técnica e artística de docentes da Universidade de São Paulo, a partir de dados 

cadastrados no Banco de Dados Bibliográficos da USP – Dedalus. A Dashboard da BDPI permite visualizar de maneira 

simples informações pré-configuradas, que podem ser personalizadas pelo usuário por meio da aplicação de filtros, 

incluindo filtros temporais (ex. datePublished). O docente poderá ter informações agregadas sobre sua própria 

produção, sobre a Unidade ou Departamento. 

Para acessar a interface do Pesquisador, clique no link: http://www.bdpi.usp.br, identifique-se como usuário a partir de 

seu login e senha única USP, selecionando a funcionalidade de sua preferência: 

• Pesquisar por sua produção 

• Exportar sua produção em formato RIS 

• Exportar sua produção em formato Bibtex 

• Acessar a Dashboard 

• Logout 

Opcionalmente, o acesso à Dashboard da BDPI pode ser realizado pelo endereço  http://bdpi.usp.br/dashboard.php 

A Biblioteca Digital da Produção Intelectual da USP proporciona maior visibilidade à produção intelectual dos docentes 

da Universidade, permite o acompanhamento da produção e garante a preservação da memória institucional. 
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Eventos em outras unidades  

O Centro Interdepartamental de Línguas da FFLCH está oferecendo 

oficinas de temáticas variadas e relacionadas a diferentes idiomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina: A Tradução Pedagógica como recurso 

Didático-Metodológico no Ensino de Línguas 

Estrangeiras 

Data: 21/9/2018 

Horário: 10h às 12h 

Inscrições: de 10 a 18/9/ 2018 

Local: Prédio de Letras, sala 167 FFLCH - USP 

Informações e inscrições: 

https://clinguas.fflch.usp.br/node/3680 
 

 

 

Oficina: Inglês para Produção de Abstracts 

Data: 16/10 a 23/10 (3ª e 5ª feiras) 

Horário: 16h às 18h 

Inscrições: de 10 a 17/9/2018 

Local: Prédio de Letras, sala 132 FFLCH -USP 

Informações e inscrições: 

https://clinguas.fflch.usp.br/node/3397 
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“Debate na FSP USP com os Candidatos ao Governo do Estado de São 

Paulo“ 
Data: 18/9/2018 

Horário: 18h 

Local: Faculdade de Saúde Pública – Auditório João Yunes – Av. Dr. Arnaldo, 715 

Saiba Mais: 

http://www.fsp.usp.br/site/noticias/mostra/9445?utm_campaign=Debate+na+FSP+USP+com+os+Candidatos+ao+Go

verno+do+Estado+de+S%C3%A3o+Paulo&utm_content=Debate+na+FSP+USP+com+os+Candidatos+ao+Governo+do+Es

tado+de+S%C3%A3o+Paulo+%E2%80%93+Faculdade+de+Sa%C3%BAde+P%C3%BAblica+da+USP+%282%29&utm_m

edium=email&utm_source=EmailMarketing 

 

 

 

Oficina: Gênero Discursivo e Tipologia Textual: 

Teoria e prática para a aula de ELE 

Data: 21/9/2018 (6ª feira) 

Horário: 14h às 18h 

Inscrições: 17/9 a 26/9/2018  

Local: Prédio de Letras, sala 267 FFLCH -USP 

Informações e inscrições: 

https://clinguas.fflch.usp.br/node/3676 
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    EBSCO Day USP – Aspectos Inovadores para a Pesquisa Científica 

A EBSCO Brasil em parceria com o Sistema Integrado de Bibliotecas da USP (SIBiUSP), o Serviço de Biblioteca e 

Documentação do Instituto de Geociências da USP e editores internacionais convidam para o eventoEBSCO Day na 

USP que tem como objetivo promover conteúdo científico à comunidade acadêmica. O evento abordará temas 

relacionados às novidades dos editores como plataformas, ferramentas de pesquisa, coleções, e-books e o processo de 

publicação em revistas. 

Data: 25 de setembro de 2018  

Horário: 08h30 às 12h30  

Local: Salão Nobre do Instituto de Geociências da USP - Rua do Lago, 562  

Inscrições gratuitas: https://www.eventbrite.com/e/ebscoday-usp-registration-49752551220 

Site: https://www.sibi.usp.br/?p=28066 

 

 

 

1º Fórum de Inovação em Saúde Alchemy 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Local: Auditório István Jancsó – Complexo 

Brasiliana (USP) - Rua da Biblioteca, 21 

Inscrições: 

forumalchemyeventos@gmail.com 

Valor: R$ 150,00 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - FCF 
Diretoria da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

Prof.ª Dra. Primavera Borelli - Diretora 

Prof.ª Dra. Elfriede Marianne Bacchi – Vice-Diretora 

Assistência Técnica Acadêmica 

Eduardo Alves 

Comunicação Institucional 

Krisley Bornia Ghilardi e Marcelo Sylvestre 

http://www.fcf.usp.br/ 

Facebook: http://www.facebook.com/farmaciauspeventos/ 

 

Comemoração 120 ANOS 

Em comemoração aos 120 anos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, temos a 

intenção de narrar uma história rica de realizações e, com a sua colaboração, temos certeza de 

que iremos contá-la de uma forma contextualizada e expositiva. 

Acreditamos, assim, que este trabalho é fundamental não só para a preservação do patrimônio 

público e histórico, mas também para que as futuras gerações valorizem as nossas conquistas. 

Faça parte deste sonho e deixe sua marca nesta história. 

 

 

Doação: https://www.catarse.me/120_anos_FCF 

 

  

Contribua 
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