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Parabéns, vocês acabam de ingressar 
na maior Universidade pública e de 
pesquisa do país (USP). Sejam bem- 
vindos  à  Faculdade   de   Zootecnia  
e Engenharia de Alimentos (FZEA), 
uma jovem (completou 25 anos em 
2017) e conceituada escola de nível 
superior na área de Ciências Agrárias 
e de Alimentos. Oferece os cursos de 
graduação em Zootecnia (40 vagas), 
Engenharia de Alimentos (50 vagas no 
noturno e 50 no diurno), Engenharia 
de Biossistemas (60 vagas) e Medicina 
Veterinária (60 vagas).

A FZEA oferece ensino, pesquisa e 
extensão de serviços de alta qualidade 
na área de saúde e produção animal, 
de alimentos, de energia e de fibras, 
dentre outros, de maneira fortemente 
ligada ao agronegócio  do  Brasil.  
Para complementar a sua formação 
acadêmica, a Faculdade realiza aulas 
práticas em laboratórios de pesquisa 
e ensino, viagens didáticas, simpósios, 
workshops, seminários, intercâmbios 
internacionais, entre outras  atividades. 
Todos os docentes da FZEA têm 
doutorado no Brasil ou no Exterior.

Nossa comunidade, composta de  
1.860 pessoas, é estruturada nos 
Departamentos de Ciências Básicas 
(ZAB), Zootecnia (ZAZ), Engenharia 
de Alimentos (ZEA), Engenharia 

MENSAGEM DA
DIRETORIA FZEA/USP

BEM-VINDOS À FZEA/USP!
Elisabete Maria Macedo Viegas, Diretora da FZEA/USP

Prof. Dr. Carlos Eduardo Ambrósio, Vice-Diretor da FZEA/USP

de Biossistemas (ZEB) e Medicina 
Veterinária (ZMV). Neles, estão alocadas 
salas de aula, laboratórios e salas de 
docentes, distribuídas em mais  de  
18 mil m2 de edificações históricas 
devidamente adaptadas em 120 mil 
m2 de áreas verdes.

Nossa Biblioteca está a sua disposição. 
Considerada a mais importante da 
região, se destaca pelo excelente 
acervo científico nas áreas de Zootecnia, 
Engenharia de Alimentos, Engenharia 
de Biossistemas e Medicina Veterinária. 
Possui área física de cerca de 1.500 m2 
totalmente climatizada, com salas de 
estudo em grupo, individual, além de 
terminais de consulta à internet.

Você ainda poderá fazer uso de sala 
de computação multimídia, salas de 
computação específicas para alunos 
de graduação (pró-aluno), anfiteatro 
para 220 pessoas, além de ampla 
infraestrutura de pesquisa oferecida 
pelo Campus.

Alguns de vocês receberão bolsa 
moradia e outros poderão candidatar-
se a bolsas de estudo remuneradas. 
Atualmente, 529 convênios nacionais e 
102 convênios e projetos internacionais 
possibilitam o estreito intercâmbio com 
o mundo do trabalho, abrindo as portas 

para a realização de estágios. Várias 
oportunidades de bolsas de estudos, 
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tais como Agência USP de Inovação, 
Agência USP de Cooperação Acadêmica 
Nacional e Internacional, Santander, 
entre outras, que possibilitam a 
mobilidade estudantil, sendo esse 
um importante diferencial para a 
sua internacionalização. Mais de 14% 
dos nossos alunos possuem bolsa de 
iniciação científica. Para candidatar- 
se a essas bolsas, os alunos devem ter 
destacado desempenho acadêmico, 
preferencialmente sem reprovações 
e com média geral acima de sete.

A Unidade Básica de Saúde (UBAS) 
oferece assistência médica e 
odontológica e vocês poderão usufruir 
de espaço de convivência, lanchonetes, 
quadras de esportes, atividades de lazer 
e culturais, como aulas de instrumentos 
musicais e canto.

A Faculdade de Zootecnia e Engenharia 
de Alimentos tem se tornado cada 
vez mais reconhecida pela sua 
internacionalização. Em 2018, a FZEA 
ocupou a 6ª posição no ranking das 
Unidades da USP que mais enviaram 
estudantes para intercâmbio, segundo 
informações do sistema Mundus. 
Foram 93 estudantes participando de 
intercâmbio internacional em 19 países, 
sendo os destinos mais procurados: 
Estados Unidos, França, Canadá e 
Portugal.

Participar de um intercâmbio 
internacional está sendo uma atividade 
cada vez mais procurada pelos 
estudantes de graduação da FZEA. Para 
candidatar-se, o aluno precisa ter bom 

desempenho acadêmico, ter cumprido 

o mínimo de 20% dos créditos do seu 
currículo, domínio da língua do país 
de destino e ficar atento aos editais de 
seleção de bolsas de estudos que são 
publicados no sistema Mundus – www.
sistemas.usp.br ou no site da FZEA – 
www.fzea.usp.br

A comunidade de estudantes 
estrangeiros na FZEA também tem 
aumentado significativamente. No ano 
passado, 52 estudantes estrangeiros 
aqui estiveram para realização de 
intercâmbio internacional, de curso 
de Graduação ou de Pós-Graduação, 
além de 21 visitantes internacionais 
com vistas à cooperação acadêmica: 
colaboração em pesquisa, acordos e 
missões internacionais. Catorze alunos 
(8 franceses e 6 brasileiros) já colaram 
grau no sistema de Duplo Diploma com 
uma instituição de ensino Francesa.

Estamos orgulhosos  em  recebê- los 
e esperamos que  tenham  rápida 
ambientação, em clima de cordialidade 
e respeito mútuo, a  fim de que seja 
possível usufruir ao máximo todas as 
oportunidades oferecidas  pela   nossa   
FZEA. Sejam bem-vindos!
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A Comissão de Graduação da Facul- 
dade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São 
Paulo deseja que você inicie esta 
nova etapa de sua vida de maneira 
consciente, com vontade de crescer 
conosco e que aproveite ao máximo 
as oportunidades que lhe serão ofe- 
recidas durante sua formação.
Elaboramos um resumo de infor- 
mações que lhe serão úteis. Traga-o 
sempre com você.
Parabéns e bem-vindo!

Composição da Comissão de Gra-
duação FZEA/USP

Presidente: 
Profa. Dra. Giovana Tommaso 
E-mail: tommaso@usp.br 
 
Suplente de Presidente:  
Prof. Dr. Ives Cláudio da S. Bueno 
E-mail: ivesbueno@usp.br  
 
Prof. Dr. Caio Eduardo C. Tambelli 
E-mail: tambelli@usp.br 
 
Prof. Dr. Sérgio Paulo  Amaral Souto  
E-mail: ssouto@usp.br 
 
Profa. Dra. Ana Maria Centola Vidal 
E-mail: anavidal@usp.br 
 
Profa. Dra. Trícia M. F. de S. Oliveira  
E-mail: tricia@usp.br 
 

MENSAGEM DA
COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO FZEA/USP

A Comissão de Graduação (CG) é 
uma Comissão Assessora da Con-
gregação (órgão deliberativo má-
ximo de uma Unidade de Ensino 
da USP) que tem por objetivo tra-
tar as diretrizes e zelar pela exe-
cução dos programas da área de 
ensino de graduação, obedecida 
a orientação geral estabelecida 
pelos Colegiados Superiores (Con-
gregação da Faculdade, Conselho 
de Graduação e Conselho Univer-
sitário). Os alunos FZEA podem e 
devem participar como represen-
tantes discentes dos colegiados 
superiores. Para compreender me-
lhor e obter maiores informações 
consulte a página de regimento da 
FZEA pelo link:
http://www.fzea.usp.br/?page_id=3660

Prof. Dr. Celso Eduardo L. de Oliveira  
E-mail: celsooli@usp.br 
 
Prof. Dr. Fabrício Rossi 
E-mail: fabricio.rossi@usp.br 
 
Profa. Dra. Maria Teresa de A. Freire  
E-mail: freiremt@usp.br 
 
Profa. Dra. Cristiane Gonçalves Titto  
E-mail: crisgtitto@usp.br 
 
Representante Discente:  
Isabela Martins Dias Batista 
E-mail: isabelamadibatista@usp.br
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Fundanda em 06 de agosto de 1823, 
Pirassununga é uma cidade privile-
giada que fica às margens da Rodovia  
Anhanguera, eixo entre São Paulo e 
o Triângulo Mineiro, mais especifica-
mente entre as cidades de Campinas 
(Pólo Tecnológico Industrial) e Ribei-
rão Preto (Pólo Rural), portanto, num 
estratégico ponto entre as regiões 
econômicas mais importantes do 
país. 

Na cidade encontram-se a Acade-
mia da Força Aérea (AFA), onde são 
formados oficiais dos quadros de in-
fantaria, intendência e aviação, todos 
de carreira e futuros comandantes 
de Organizações Militares da Força 
Aérea Brasileira; um dos Campi da 
Universidade de São Paulo (USP); o 
Forte Anhangüera, que abriga o 13º 
Regimento de Cavalaria Mecanizado 
do Exército Brasileiro; o CEPTA - Cen-

MUNICÍPIO DE 
PIRASSUNUNGA

PIRASSUNUNGA

tro Nacional de Pesquisa e Conserva-
ção de Peixes Continentais, ligado ao 
ICMBio (Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade); e 
o Distrito de Cachoeira de Emas, re-
canto turístico, onde os restaurantes 
são especializados na culinária com 
peixe.

A cidade de Pirassununga dista 207 
km de São Paulo e o seu o principal 
acesso é realizado pelo km 210 da Ro-
dovia  Anhanguera - SP 330. O acesso 
também pode ser feito  por meio do 
km 206 (saída para Academia da For-
ça Área) da Rodovia  Anhanguera - SP 
330, e km 208 (entrada para o Lago 
Municipal) da Rodovia  Anhanguera 
- SP 330. 

Academia da Força Aérea (AFA)                                           Praça Central de Pirassununga
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Hotéis em Pirassununga

Hotel Columbia Palace
Rua 13 de Maio, 1587
Telefone: 3561-2613

Hotel Habitat
Av. Capitão Antônio Joaquim Men-
des, 2397
Telefone: 3565-9090 

Hotel Municipal
Rua Siqueira Campos, 1546 
Telefone: 3561-1786

Hotel Premium Pirassununga
Av. Padre Antonio Vann Ess, 1220
Telefone: 3562-2343

Imobiliárias em Pirassununga 
 
ARQ & TETO Imóveis
Rua Germano Dix, 3140
Telefone: 3561-6431 / 3561-2730 / 
3561-8953

Imobiliária Bertholini Administração 
de Imóveis
Rua Coronel Franco, 2577 - Centro 
Telefone: 3561-8335/3563.3724

Imobiliária Caribe
Rua Amador Bueno, 414 A - Centro
Telefone: 3562-4009 / 3562-1766

Imobiliária Edilson Imóveis
Rua Treze de Maio, 1562 - Centro
Telefone: 3563-0387

Imobiliária Leal Imóveis
Rua Duque de Caxias, 890
Telefone: 3561-2564

Imobiliária Lébeis
Avenida Prudente de Moraes, 3051- 
Centro
Telefone: 3561-7111

Imobiliária Lima
Rua Major Pereira, 562
Telefone: 3561-4271/3562-1439

Imobiliária Mianca
Rua Bom Jesus, 228
Telefone: 3561-4236 / 3561-4944

Imobiliária São Fernando imóveis
Avenida Santos Dumont, 88
Telefone: 3562-8181/3562-8209

Imobiliária Solar
Rua Joaquim Procopio Araujo, 2597
Telefone: 3561-2920

Imobiliária JS Metler
Rua 13 de Maio, 1642- Centro
Telefone: 3561-1244

Aliança Imóveis  
Avenida Newton Prado, 3718, sala 3
Telefone: 3562-2322

Inca Imobiliária 
Rua 13 de Maio, 2222 –  Centro
Telefone: 3563.2322/ 3561-2165

Adilson Santos Imóveis 
Rua Pereira Bueno, 351 - Centro 
Telefone: 3562-4040

Imobiliária MF Neto 
Felipe Boller Jr. Nº 3999 
Telefone: 3055-1111/ 3055-1212

Okumoto Imóveis
Av. Newton Prado, 2048 
Telefone: 3055-2626

Ferrari Imóveis
Rua Duque de Caxias Norte, 148, em 
frente à USP 
Telefone: 3561-1234

Imobiliária Nóbrega
Rua Alzira Silveira Pinheiro, 927 - Vila 
Pinheiro
Telefone: 3561-4054
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Martinelli Imóveis                                                                                           
Rua Santos Dumont, Nº 78, Jd. Santa 
Rita
Telefone: 3561-1929

Pedro Lodi Imóveis                                                                                           
Rua Gal. Luiz Francisco de Matos, 
3338, Jd. Roma
Telefone: 3561-7523 / 992570070

Rosa Imóveis                                                                                          
Rua 13 de Maio, 1661
Telefone: 3561-1939

Repúblicas Femininas

Acasalar
Rua Antônio de Souxa Mourão, 114 - 
Vila Pinheiro
(19) 3562-2192

Alcooíris
Rua XV de Novembro, 421- Centro
(19) 3563-0455

Maria Ardidas
Rua João Manoel Pinto- 446- Vila Pi-
nheiro
(17) 98145-0235 – Luisa

Coronelas
Rua Duque de Caxias, 351-Centro
(16) 99154-1859 – Marina

Curva de Rio
Rua Dom Pedro II, 220- Jardim Eldo-
rado
(11)97655-7565 – Raiza

Flex Power
Rua dos Andradas, 1072- Rosário
(19)98137-5064 – Mariana

Havaianas
Rua dos Lemes, 1375 - Centro
(11) 98364-8678 – Aline

K-Zona
Rua Domingos Taboas Bernardes, 
663- Vila Pinheiro
(19) 99716-7490 – Viviane

Perdição
Rua Antônio de Souxa Mourão, 472 - 
Vila Pinheiro
(11)99999-7449 – Letícia

Reboco
Rua XV de Novembro, 538 - Centro
(19)99173-3181 – Juliana

Red Bull
Rua dos Lemes, 239- Centro
(19) 3563-2121

Rep. Hour
Rua Coronel Franco, 299- Centro
(19) 99905-3514 - Bianca

Sagatiba
Rua João Manoel Pinto- 458- Centro
(19) 3562-3243

Saia Justa
Rua João Manoel Pinto- 408- Centro
(19) 99829-4693 – Kimberly

Theca
Rua Luis Teracin, 162- Vila Pinheiro
(19)  99768-0609 – Ana

Malibu
Rua dos Lemes, 146- Jardim Eldorado
(19) 3562-2295

Ruffles
Rua Otto Schubart, 886- Jardim Eldo-
rado
(11) 97165-2628 – Mariana

Sokazando
Rua Duque de Caxias, 118 - Jardim 
Eldorado
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(11) 98257-9152 – Nathalia

Republicas Masculinas

Boêmia
Rua Siqueira Campos, 1314- Centro
(19)99393-2602 - Esler

Boitrepanu
Rua XV de Novembro, 1550 - Centro
(19) 99576-5330 – Guilherme

Celeiro
Rua XV de Novembro, 115 - Jardim 
Eldorado
(11) 98406-5854 – Lucas

Jiromba
Rua Duque de Caxias, 567- Vila Pi-
nheiro
(16) 98167-8357 – Gustavo

Kazabar
Rua Duque de Caxias, 1005- Centro
(19) 98805-1609 – Henrique

Mukifu
Rua Ângelo Aldriguetti, 143- Jardim 
Itália
(19) 99324-8284 – Matheus

Nostravamos
Rua Ladeira Padre Felipe, 2349- Cen-
tro
(16) 99217-3223 Rodrigo

Ressaca
Rua Riachuelo, 774 - Centro
(19) 99194-2265 - Vitor

Só-Kanela
Rua Antonia Magnani, 574 - Jardim 
Eldorado
(19) 3562-1206

Submundo
Rua Duque de Caxias Norte, 204 - Jar-
dim Eldourado
(16)99201-7195 - Vitor

Tatu Corrido
Rua Riachuelo, 410 - Centro
(16) 98154-9850 - Giovane

Tente
Rua Siqueira Campos, 668- Centro
(16) 99606-2684 - Renan

Vira-Lata
Rua XV de Novembro, 460 - Jardim 
Eldorado
(16) 99742-1516 - Junior

Tequila
Rua Coronel Granco, 1833 - Centro
(19) 99173-4642 - Diogo

Pocilga
Rua João Manoel Pinto, 468- Vila Pi-
nheiros
(12) 98236-3159 - Vinicius
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O Campus da Universidade de São 
Paulo “Fernando Costa” localizado 
na cidade de Pirassununga é o maior 
dos Campi da USP em extensão terri-
torial, com área total de 2.333 hecta-
res. Por ele, passam 7 quilômetros da 
Via Anhanguera (quilômetros 211 a 
218). Nessa área, merecem destaque: 
pastagens tropicais, instalações zoo-
técnicas e rebanhos de bovinos de 
corte e leite, suínos,
eqüinos, caprinos, ovinos, búfalos, 
aves e peixes, abatedouro-escola, la-
ticínio, anfiteatro, moradia estudantil 
(para alunos selecionados segundo 
critérios sócio-econômicos) e restau-
rante
universitário, além de setor de espor-
tes, reservas ecológicas, trilhas, repre-
sas e sistema de captação de água.
Para a produção de alimentos des-
tinados aos animais utilizados nos 
experimentos e nas atividades di-
dáticas, o Campus possui modernos 

equipamentos e implementos agrí-
colas, sistemas de
irrigação e técnicas eficientes. Essa 
produção também é comercializada 
para a comunidade externa e interna 
do Campus, através da Seção de Ven-
das. Os produtos comercializados são 
carnes
processadas e“innatura”, leite e deri-
vados (sorvetes, queijos e iogurtes) e 
verduras.
A Prefeitura do Campus 
USP“Fernando Costa” (PUSP-FC) é 
responsável pela manutenção de 
toda a infraestrutura necessária ao 
bom funcionamento das unidades 
de ensino presentes no
Campus: a Faculdade de Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos (FZEA/USP) 
e parte da Faculdade de Medicina Ve-
terinária e Zootecnia (FMVZ/USP).

CAMPUS USP “ FERNANDO COSTA” 

CAMPUS DA USP
EM PIRASSUNUNGA

Parte da Divisão Administrativa da Prefeitura do Campus USP “Fernando Costa” (PUSP-FC) 

CA
M

PU
S 

D
A

 U
SP

 
EM

 P
IR

A
SS

U
N

U
N

G
A

CA
M

PU
S 

D
A

 U
SP

 E
M

  
PI

RA
SS

U
N

U
N

G
A



14

FZEA: EVOLUÇÃO 
E INFRAESTRUTURA

FACULDADE  DE ZOOTECNIA
E ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Localizada no Campus da Universidade 

de São Paulo “Fernando Costa” em Piras- 

sununga , a Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos (FZEA/USP) foi 

criada pela Resolução nº 3.946 de 03 de 

julho de 1992, e, a partir de 1993, passou 

a ser responsável pelo oferecimento do 

curso de graduação em Zootecnia dessa 

Universidade, que havia sido implantado 

pela Faculdade de Medicina Veterinária 

e Zootecnia em 1978. A partir de 2001, a 

FZEA/USP passou a oferecer à sociedade, 

40 vagas para seu curso de graduação 

em Engenharia de Alimentos noturno. Em 

maio de 2003, o Conselho Universitário 

da USP aprovou o curso de Engenharia 

de Alimentos diurno, bem como a amplia-

ção do número de vagas do respectivo 

curso noturno, perfazendo um total de 

100 vagas anuais.

Com a crescente necessidade de qua- 
lificação para enfrentar a competitiva 
economia globalizada, a FZEA resolveu 
estruturar um curso de pós-graduação 
em Zootecnia, na área de concentração 
de Qualidade e Produtividade Animal 
(Conceito 5 CAPES), curso de Mestrado, 
a partir de 1994, e também curso de 
Doutorado, a partir de 2001. Em 2009 

a FZEA passou a oferecer dois novos 
cursos de graduação: Engenharia de 
Biossistemas e Medicina Veterinária. 
Também nesse mesmo ano, a FZEA/ 
USP iniciou dois novos cursos de pós-
-graduação, Mestrado e Doutorado, 
na área de Ciências da Engenharia de 
Alimentos (Conceito 4 CAPES).
Em 2012, a Pró-Reitoria de Pós-Gradu-

Fachada do Prédio Central do Campus USP “Fernando Costa” em Pirassununga.  
Apresentação da Esquadrilha da Fumaça durante a comemoração dos 25 anos da FZEA em 2017

FZ
EA

: E
VO

LU
ÇÃ

O
E 

IN
FR

A
ES

TR
U

TU
RA

FZ
EA

: E
VO

LU
ÇÃ

O
E 

IN
FR

A
ES

TR
U

TU
RA



15

ação da USP aprovou a criação de 2 
novos Programas de Pós-Graduação 
(Biociência Animal e Engenharia e Ci-
ências de Materiais, com Conceito 4 e 
5, respectivamente) e um Mestrado 
Profissional em Gestão e Inovação na 
Indústria Animal (Conceito 3). A inte-
gração entre os cursos de Graduação e 
Pós-Graduação é objetivo da FZEA! Co-
nheça seus colegas pós- graduandos e 
acompanhe seus projetos de pesquisa. 
Faça uma Iniciação Científica com eles. 
Você verá quanta coisa nova existe para 
ser estudada! Para mais informações 
sobre os programas, acesse: www.fzea.
usp.br/?page_ id=697.
A FZEA está estruturada em cinco De- 
partamentos: o Departamento de Ci- 
ências Básicas (ZAB), o Departamento 
de Zootecnia (ZAZ), o Departamento 
de Engenharia de Alimentos (ZEA), o 
Departamento de Engenharia de Bios- 
sistemas (ZEB) e o Departamento de 
Medicina Veterinária (ZMV), com vários 

Departamento de Engenharia de Alimentos 
FZEA/USP.

Frente do Departamento
de Zootecnia da  FZEA/USP.

laboratórios de pesquisa e ensino, sa- 
las de aula, administração e salas de 
docentes, distribuídos em edificações 
históricas, devidamente adaptadas. 
Modernos laboratórios, equipamentos 
e instalações adequados, operados por 
docentes e funcionários qualificados, 
uma moderna biblioteca com acervo 
especializado, são as ferramentas uti-
lizadas pela FZEA/USP para atingir  a  
excelência  em  seus  serviços.  A FZEA 
possui ainda um Hospital Veterinário 
(UDCH) disponível para as aulas prá-
ticas profissionalizantes do curso de 
Medicina Veterinária. Fica à disposi-
ção de nossa comunidade uma sala 
de computação multimídia, uma sala 
de computação específica para alunos 
de graduação e outra para alunos de 
pós-graduação, um moderno anfite-
atro para 220 pessoas, lanchonetes 
e toda a infraestrutura oferecida pelo 
Campus da USP em Pirassununga.
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O corpo docente da FZEA é alta-
mente qualificado, constituído por 
professores com titulação mínima 
de doutor, que desenvolvem suas 
pesquisas nas mais diferentes áreas 
do conhecimento, ligadas aos cursos 
oferecidos pela Unidade. Os alunos 
de graduação e pós-graduação têm 
uma importante participação nes- 
tes projetos. Desde o início do curso 
você poderá estagiar, sob orientação 
de um docente, nos mais diversos 
laboratórios. Organize seus horários 
e não perca a oportunidade de exer- 
citar suas habilidades e descobrir no- 
vas vocações dentro da profissão que 
você escolheu.

Com condições de trabalho privi-
legiadas, a Faculdade de Zootecnia 
e Engenharia de Alimentos - FZEA/ 
USP têm atendido a seu público-alvo, 
composto por estudantes, pesquisa-
dores, pecuaristas, indústrias e repre- 
sentantes de outros elos da  cadeia 

do agronegócio, com serviços de alta 
qualidade, inserindo-se de maneira 
expressiva nesse mercado.

Missão

A missão da FZEA/USP é oferecer à 
sociedade ensino, pesquisa, extensão 
e serviços de alta qualidade na área 
de produção animal e de alimentos, 
de maneira fortemente ligada ao 
agronegócio do Brasil, especialmente 
no Estado de São Paulo.

Visão de futuro

• A FZEA pretende ser reconhecida, 
nacional e internacionalmente, pela 
excelência no ensino e na formação 
de profissionais de Zootecnia, Enge-
nharia de Alimentos, Engenharia de 
Biossistemas e Medicina Veterinária.

• A qualidade dos recursos humanos 
de graduação e pós-graduação, bem 
como das tecnologias aqui desenvol- 

Complexo Didático do Departamento de Ciên-
cias Básicas da FZEA/USP.

Unidade Didática Clínico Hospitalar.
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vidas, será aferida pela sua inserção 
decisiva na fronteira do conhecimen- 
to e na geração de riqueza para o 
país;

• O modelo de internacionalização e 
globalização da FZEA será acessível a 
toda a comunidade. Ele incluirá, além 
de instituições de países líderes em 
T&D, a América Latina e as regiões 
com afinidades sócio-econômicas e 
culturais;

• O estímulo ao pleno envolvimen- 
to institucional com a pesquisa será 
alcançado pela consolidação dos 
grupos de pesquisa dentro e fora da 
FZEA e pelo êxito na busca de recur- 
sos e financiamentos externos;

• A FZEA será reconhecida regional- 
mente, em vista das suas atividades 
de extensão voltadas ao empreende-
dorismo, à inovação tecnológica e à 
geração de emprego;

• Os recursos de informática e o servi- 

Bloco Didático do Departamento de 
Medicina Veterinária

ço de biblioteca serão atividade meio 
eficazes na busca de resultados que 
priorizem as atividades fim;

• A capacitação e o desenvolvimento 
profissional dos nossos colaborado- 
res serão primordiais ao atingimento 
das metas e direcionados à estrutura-
ção das atividades administrativas, fi- 
nanceiras e acadêmicas, em ambien- 
te de trabalho harmonioso.

Pós-Graduação

Além dos quatro Cursos de Gradua-
ção, a FZEA tem, em funcionamento, 
cinco Programas de Pós-Graduação: 
Zootecnia, Engenharia de Alimentos, 
Engenharia e Ciência de Materiais, 
Gestão e Inovação na Indústria Ani-
mal e Biociência Animal. 

PPG em Zootecnia

O Programa de Pós-Graduação em 
Zootecnia, iniciado em 1994, consiste 
em Cursos de Mestrado e Doutorado 
na área de concentração em “Quali-
dade e Produtividade Animal” (Con-
ceito 5 CAPES), enfocando os avan-
ços tecnológicos para o incremento 
da produção animal, com a preocu-
pação básica em se obter produtos 
qualitativamente diferenciados.

PPG em Engenharia de Alimentos

O Programa de Pós-Graduação em 
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Engenharia de Alimentos iniciou 
suas atividades no ano de 2009, com 
o ingresso da primeira turma. Este 
Programa compreende os cursos de 
Mestrado e Doutorado em “Engenha-
ria de Alimentos” (Conceito 4 CAPES), 
enfocando a formação de pessoal 
altamente qualificado e interessado 
em estudos sobre problemáticas dos 
alimentos in natura e/ou processa-
dos, os insumos, processos e emba-
lagens utilizados na agroindústria de 
alimentos. 

PPG em Engenharia e Ciência de 
Materiais

O Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Ciência de Materiais, 
iniciado em 2013, oferece os Cursos 
de Mestrado e Doutorado na área de 
concentração “Desenvolvimento, Ca-
racterização e Aplicação de Materiais 
voltados à Agroindústria” (Conceito 
5 CAPES). São duas linhas de pesqui-
sas intituladas “Polímeros Naturais” e 
“Materiais Cerâmicos e Compósitos”. 
Enfoca a formação de pesquisadores 
de alto nível capazes de desenvol-
ver estudos e propor soluções para 
problemas de natureza científica e 
tecnológica, por meio do domínio de 
conceitos e técnicas de ciência dos 
materiais relacionados à síntese, ao 
desenvolvimento, à caracterização e 
à aplicação dos materiais na agroin-

dústria. Grande ênfase dos estudos é 
em materiais não convencionais com 
fontes de matérias-primas oriundas 
do setor agroindustrial e com pro-
postas para aplicação nesse setor.

PPG em Biociência Animal

O Programa de Pós-Graduação 
em Biociência Animal (PPGBIO) 
oferece cursos de mestrado e de 
doutorado vinculados à área de 
Medicina Veterinária. Dentro do pro-
grama são desenvolvidas pesquisas 
em áreas tradicionais da Medicina 
Veterinária, como reprodução ani-
mal, melhoramento genético, clíni-
ca e cirurgia veterinária, patologia, 
saúde pública, e microbiologia. 
 
Há também pesquisas em áreas 
correlatas ou inovadoras, como o 
desenvolvimento de terapias celu-
lares ou gênicas, a medicina trans-
lacional e os estudos pré-clínicos. 
 
No PPGBIO os pós-graduandos têm 
oportunidade de atuar em projetos 
que englobam desde a pesquisa 
básica, investigando processos mo-
leculares ou celulares de eventos 
biológicos; até a pesquisa aplicada, 
desenvolvendo estratégias de diag-
nóstico, e de manutenção ou restau-
ração da saúde animal.
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PPG em Gestão e Inovação da In-
dústria Animal

O Programa de Pós-Graduação na 
modalidade de Mestrado Profissional 
em Gestão e Inovação na Indústria 
Animal da FZEA-USP foi aprovado 
na grande área de Administração 
da CAPES, no segundo semestre de 
2012. Esse Programa iniciou suas ati-
vidades em 2013 com conceito 3 e 
tem entrada prevista para 30 alunos 
por ano. Trata-se de uma modalida-
de de Pós-Graduação stricto sensu, 
gratuita e de excelência na formação 
de pesquisadores voltados para as 
demandas do mercado de trabalho, 
enfocando a formação de recursos 
humanos qualificados para o desen-
volvimento socioeconômico, científi-
co-tecnológico e cultural do país. 

A integração entre os cursos de Gra-
duação e Pós-Graduação é objetivo 
da FZEA! Conheça seus colegas pós-
graduandos e acompanhe seus pro-
jetos de pesquisa. Faça uma Iniciação 
Científica com eles. Você verá quanta 
coisa nova existe para ser estudada!

Para mais informações sobre os 
programas, acesse:
www.fzea.usp.br/?page_id=697

 

Pesquisa

A USP é a maior instituição de pesqui-
sa do Brasil, sendo responsável por 
20% da pesquisa produzida no País 
entre 2011 e 2016. Ser uma univer-
sidade de excelência no ensino, mas 
também na pesquisa, é um enorme 
diferencial para os alunos de gradu-
ação. A participação em programas 
de pesquisa durante a graduação 
fortalece o aprendizado, o raciocínio 
lógico, a conduta ética, a oratória, 
dentre outras habilidades. A FZEA 
oferece ao aluno oportunidades mul-
tidisciplinares de vivência no desen-
volvimento de ciência e tecnologia, 
mediante principalmente os Pro-
gramas de Iniciação Científica (ICs). 

A IC, como o próprio nome já diz, é 
a atividade que coloca o aluno em 
contato direto com o docente pes-
quisador e seu grupo de pesquisa, 
participando do processo de geração 
do conhecimento científico e pos-
sibilitando a sua permanência em 
diversos laboratórios de pesquisa.

As atividades de Iniciação Científi-
ca podem ser remuneradas através 
de bolsas concedidas por agências 
de fomento à pesquisa, como FA-
PESP (http://www.fapesp.br), CNPq 
(http://www.cnpq.br), a própria 
USP, através da sua Pró-Reitoria 
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de Pesquisa (http://www.usp. br/
prp) e ainda através de programas 
de    outras    instituições     parcei-
ras    como    o    Banco   SANTANDER.

Atualmente      a      FZEA       possui 
mais de 90 alunos    desenvolvendo 
projetos na    modalidade IC. Estes 
que desenvolvem projetos de Inicia-
ção Científica têm a oportunidade de 
apresentar suas pesquisas em con-
gressos de diferentes áreas, mas em 
especial, anualmente, a USP organiza 
um Simpósio  Internacional de Ini-
ciação Científica, o SIICUSP (http://
www.usp.br/siicusp), que é o maior 
evento mundial desta categoria e 
permite aos participantes a experiên-
cia enriquecedora de apresentar suas 
pesquisas para   conceituados avalia-
dores e divulgar seu trabalho inter-
nacionalmente, inclusive com possi-
bilidades de concorrer a distinções e 
prêmios que podem levá-los a conhe-
cer outras universidades no exterior.

Das vinte e seis edições do SIICUSP 
até hoje realizadas, os alunos da 
FZEA fizeram juz a 55 Menções Hon-
rosas por suas pesquisas e recebe-
ram por 4 vezes o prêmio máximo 
do evento, que consiste em uma 
viagem de intercâmbio interna-
cional,  pelo  período  de  7  dias .

Procure conhecer as pesquisas dos 

docentes da FZEA e busque fazer es-
tágios em seus laboratórios. Este é o 
caminho que aproxima das oportuni-
dades de pesquisa na universidade.

Cultura e Extensão

A área de Cultura e Extensão é ge-
renciada pela Comissão de Cultura e 
Extensão Universitária, a qual possui 
uma secretaria para atendimento na 
Seção de Apoio Acadêmico, ao lado 
do Banco do Brasil, no Prédio Central.

É responsável por organizar visitas 
de estudantes de Ensino Fundamen-
tal e Médio ao Campus e aos cursos 
de graduação, divulgar os cursos de 
graduação em feiras de profissões e 
demais eventos e oportunidades que 
possam surgir, organizar comemora-
ções e ações culturais propostas pela 
Pró-reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária da USP, acompanhar as 
empresas juniores da FZEA, aprovar e 
acompanhar projetos de cultura e ex-
tensão e aprovar e acompanhar cur-
sos de extensão universitária volta-
dos à comunidade interna e externa.

Atividades para alunos de graduação:

• Grupos de Cultura e Extensão coor-
denados pelos docentes; 
•  Projetos de Cultura e Extensão 
coordenados pelos docentes; 
• Empresas juniores; 
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• Feira de Profissões; 
• Visitas de estudantes ao Campus 
(Visitas Monitoradas); 
• Demais eventos e projetos de 
divulgação dos cursos à comunidade 
externa; 
• Projetos voltados à Terceira Idade;  
• Semana de Arte e Cultura;  
• Semana USP de Ciência e Tecnolo-
gia/Virada Científica; 
• Semana da Consciência Negra; 
• Dia da Mulher; 
• Cursos de Difusão e Programas de 
atualização

Parcerias da Cultura e Extensão com a 
mídia local para divulgação de even-
tos, atividades e projetos desenvolvi-
dos por alunos e professores:

• Rádio Piracema FM;

• TV por Internet ViaVoz TV. 

Empresas juniores:

• Biossistec Jr. (Engenharia de Bios-
sistemas) 
• EMVEP Jr. (Medicina Veterinária)  
• Qualimentos Jr. (Engenharia de 
Alimentos) 
• Zoot. Jr. (Zootecnia)

Cursos de Extensão voltados à profis-
sionais formados (verificar oferta):

• Aperfeiçoamento; 
• Especialização; 
• Atualização; 
• Prática Profissionalizante; 
• Residência em Medicina Veteriná-
ria.

Prédio Central do Campus USP “Fernando Costa” em Pirassununga, sede da FZEA/USP
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Infraestrutura Administrativa

A FZEA/USP é dirigida pela  Profa. Dra. 

Elisabete Maria Macedo Viegas, e pelo 

Prof. Dr. Carlos Eduardo Ambrósio, Vice-

-Diretor. Está estruturada em 3 áreas 

administrativas, 5 departamentos aca-

dêmicos e 1 biblioteca, conforme des-

crito a seguir.

• A ATAC – Assistência Técnica Acadê- 

mica é a área responsável por todas as 

tarefas que envolvem a vida aca- dê-

mica dos alunos e é composta pela As-

sistente Acadêmica, pelos Serviços de 

Graduação, Pós-Graduação, Seção de 

Apoio Acadêmico e Seção de Coo- pe-

ração Internacional;

• A ATADM – Assistência Técnica Admi-

nistrativa tem por competên-cia gerir 

as àreas administrativas da Unidade, 

bem como prover suporte aos respec-

tivos departamentos, a fim de possibili-

tar a infraestrutura  física e administrati-

va necessárias para o desempenho das 

suas atividades fim, contribuindo de 

forma eficiente e eficaz para o desen-

volvimento da missão FZEA. Compre-

ende a Assistente Administrativa e as 

Seções de Expediente, Pessoal, Eventos, 

Veículos e o Setor de Serviços Gerais. 

• A ATFN – Assistência Técnica Finan-

ceira é a área responsável pelo ge-

renciamento e execução dos proce-

dimentos financeiros da FZEA/USP. É 

composta pela Assistente Financeira e 

pelas Seções de Tesouraria e Materiais; 

• A  Biblioteca  da  FZEA/USP  pos-

sui acervo (livros, periódicos, teses, 

eventos, vídeos, relatórios e outros) 

atualizados e de excelente quali-

dade, ambientes para estudo, vi-

deoteca, salas da administração e 

microcomputadores conectados à  In-

ternet para pesquisas bibliográficas. 

• O ZAB – Departamento de Ciências Bá-

sicas é responsável pelas disciplinas de 

formação básica de todos os cursos da 

FZEA/USP e onde os alunos de primeiro 

e segundo ano têm a maioria das aulas.  

• O ZAZ – Departamento de Zootecnia 

congrega as disciplinas de aplicação do 

curso de Zootecnia e de Medicina Ve-

terinária e é onde ocorre a maioria das 

aulas dos alunos, após o ciclo básico. 

• O ZEA – Departamento de Enge- 

nharia de Alimentos congrega as 

disciplinas de aplicação do cur-

so de Engenharia de Alimentos. 

• O ZEB – Departamento de Engenha-

ria de Biossistemas congrega quatro 

grandes áreas, todas elas associadas ao 

curso de graduação em Engenharia de 

Biossistemas: Ciências Sociais Aplicadas 

a Biossistemas; Energia, Materiais e Am-

biência; Máquinas, Automação e Con-

trole; e Tecnologia, Inovação e Mode-

lagem em Engenharia de Biossistemas. 

• O ZMV – Departamento de Medicina 

Veterinária e a Unidade Didática Clínico 
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Hospitalar (UDCH) estão instalados em 

várias edificações, com salas de aula e 

laboratórios, próximos à entrada com 

campus.

A FZEA/USP conta com dois órgãos 

colegiados, superiores hierarquica-

mente à figura do Diretor: a Congre-

gação é o órgão máximo da Unida-

de, onde são discutidos assuntos de 

relevância acadêmica; e o Conselho 

Técnico Administrativo  (CTA),  onde 

os assuntos administrativos são deba-

tidos. A Congregação da FZEA conta 

com quatro comissões regimentais:  

A Comissão de Graduação, presidida 

pela Profa. Dra. Giovana Tommaso; a 

Comissão de Pós-Graduação, presidida 

pela Profa. Dra. Rosemary Aparecida 

de Carvalho, a Comissão de Pesquisa, 

presidida pelo Prof. Dr. Heidge Fukuma-

su e a Comissão de Cultura e Extensão 

Universitária,  presidida  pelo  Prof.  Dr. 

Adriano Rogério Bruno Tech. As Comis-

sões de Informática, presidida pelo Prof. 

Dr. Fernando de Lima Caneppele, e de 

Biblioteca, presidida pela Profa. Dra. 

Ana Carolina de Souza Silva, são asses-

soras da Congregação. 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

FZEA/USP é  composto por dois subco-

legiados: CEPH – Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos, presidi-

do pela Profa. Dra. Judite Lapa Guima-

rães e CEUA – Comissão de Ética no Uso 

de Animais, presidido pela Profa. Dra. 

Daniele dos Santos Martins. Estes sub-

colegiados apresentam protocolos e ro-

tinas distintas de análise ética, sendo a 

CEUA responsável pela análise ética das 

pesquisas com animais, vertebrados ou 

invertebrados, e o CEPH responsável 

pelas pesquisas que envolvem seres 

humanos, direta ou indiretamente.

Os alunos têm seus representantes 
em todos os órgãos colegiados da 
FZEA.

Além desses colegiados, o estudan-
te da FZEA pode participar de várias 
outras agremiações estudantis. Para 
mais informações sobre elas, consul- 
te as páginas 47 a 54.
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Artigo 2o, Portaria GR No 3154, 
de 27 de abril de 1999
D.O.E. - 29.04.1999

Não será 
tolerado 

qualquer tipo 
de manifestação 
estudantil que 
cause, a quem quer 
que seja, agressão 
física, moral ou 
outras formas de 
constrangimento, 
dentro ou fora 
do âmbito da 
Universidade.

“
Calouro, fique atento:

“
Em caso de dúvida ligue 

para o disque-trote:

0800-0121090

Confira o Manual do Calouro
usp.br/manualdocalouro

XXI Semana de Recepção 
aos Calouros USP 2019

Universidade de São Paulo
Pró-Reitoria de Graduação
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A FZEA oferece à sociedade os se- 
guintes cursos de graduação:

Engenharia de Alimentos: são ofe- 
recidas 100 vagas anuais, sendo 50 
vagas para o período integral e outras 
50 vagas para o período noturno. O 
curso tem duração de 10 semestres;

Engenharia de Biossistemas: são 
oferecidas 60 vagas anuais. O curso 
é oferecido em período integral, com 
duração de 10 semestres;

Medicina Veterinária: são ofereci- 
das 60 vagas anuais. O curso é ofere- 
cido em período integral, com dura- 
ção de 10 semestres;

Zootecnia: são oferecidas 40 vagas 
anuais. O curso é oferecido em perí- 
odo integral, com duração de 10 se- 
mestres.

As disciplinas, obrigatórias ou opta- 
tivas, abrangem as áreas prioritárias 
cobertas pelas profissões, o que pro- 
picia formação sólida e atualizada, 
compatível com o padrão USP de 
ensino de graduação, e que prepara 
o futuro profissional para atender às 
demandas de mercado e do desen- 
volvimento científico e tecnológico. 
O aluno da FZEA também pode com- 
plementar a sua formação acadêmica 
e profissional com bolsas de iniciação 

Científica e monitoria, dentre outras, 
oferecidas pela Universidade e por 
agências de fomento, e com estágios 
e intercâmbios  nacionais e interna-
cionais.

Para o estudante com condições so- 
cioeconômicas desfavorecidas, a USP 
oferece bolsas de alimentação e de 
moradia para viabilizar a sua forma- 
ção acadêmica. Para obter maiores 
informações sobre essas bolsas, entre 
em contato com a Assistência Social 
do Campus,  que  pertence  à  Divi- 
são de Atendimento à Comunidade 
(DVATCOM), da Prefeitura do Campus 
USP de Pirassununga (PUSP-FC)  e  
fica localizada no Prédio Central. O 
telefone para contato é o (19) 3565-
4137.

Calouro, a FZEA/USP dispõe de to- 
das as condições para que você te- 
nha oportunidade de realizar seus 
estudos em ambiente especialmente 
direcionado para o desenvolvimen- 
to científico e tecnológico ligados a 
cada curso. Com infraestrutura física 
e corpo docente altamente capacita- 
do, só depende de você aproveitar as 
oportunidades oferecidas.

A seguir, você poderá conferir as in- 
formações referentes a cada curso.

ENSINO DE GRADUAÇÃO

ENSINO DE
GRADUAÇÃO NA FZEA/USP
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A Engenharia de Alimentos foi regula-
mentada pela Lei n. 5194 de 24/12/1966, 
e Resolução n. 218 de 29/06/1973, do 
CONFEA, sendo uma profissão que in-
tegra a grande área das engenharias.
O Engenheiro de Alimentos tem habili-
dade para desenvolver novos alimentos, 
embalagens, projetar processos e equi-
pamentos, promover vendas técnicas, 
gerenciar pessoas e processos, garantir a 
qualidade e a segurança dos alimentos. 
Além disso, o Engenheiro de Alimentos 
exerce papel importante em relação à 
sustentabilidade da indústria de alimen-
tos e seu impacto no meio ambiente, 
pois tem competência para tratar os 
resíduos gerados, otimizar o consumo 
de água e energia no processamento, 
utilizar embalagens recicláveis, biode-
gradáveis ou até comestíveis. 

Neste contexto, a indústria de alimentos 
é seu principal local de atuação, mas 
também pode atuar em outras indústrias 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS

ENSINO DE
GRADUAÇÃO NA FZEA/USP

Aula de Higiene Industrial
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de transformação, uma vez que o Enge-
nheiro de Alimentos é essencialmente 
um Engenheiro de Processos.
Fábricas de rações, de equipamentos, de 
embalagens, de aditivos, de biotecnolo-
gia, usinas de açúcar e álcool, assim como 
laboratórios de análise de alimentos, 
grandes redes de supermercados e de 
restaurantes, centros de pesquisas, de 
distribuição e empresas de gerencia-
mento ambiental, consultoria e gestão 
da qualidade também são potenciais 
empregadores deste profissional que 
tem uma formação com caráter abran-
gente e multidisciplinar.

Para propiciar esta formação, o curso de 
Engenharia de Alimentos da FZEA/ USP 
é estruturado de forma que, nos dois 
primeiros anos, são oferecidas principal-
mente disciplinas das Ciências básicas, 
tais como Matemática Física e Química. 
Porém, também são inseridas disciplinas 
de Fundamentos da Engenharia e das 
Ciências de Alimentos, tais como Química 
e Microbiologia dos Alimentos. A partir 
do terceiro ano iniciam-se as disciplinas 
da área de Engenharia aplicada, como 
as Operações Unitárias, Refrigeração, 
Engenharia Bioquímica e Controle de 
Processos, além de disciplinas da área de 
Tecnologia, tais como as Tecnologias de 
Leite e Derivados, de Cacau e Chocolate, EN
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de Carne e Derivados, de Álcool e de 
Bebidas Fermentadas. Nos terceiro e 
quarto anos está inserida a maior car-
ga horária das disciplinas da área de 
Humanidades, tais como Economia, 
Gestão de Qualidade, Administração 
e Distribuição de Alimentos. Finalmente, 
no quinto ano, o aluno integra todo 
o aprendizado na disciplina de Plane-
jamento e Projetos, e consolida-se a 
formação teórico-prática na disciplina 
Estágio Curricular Supervisionado.
O curso de Engenharia de Alimentos 
da FZEA/USP tem como diferenciais 
a presença de três fábricas em pleno 
funcionamento no Campus Fernando 
Costa: um laticínio, um frigorífico e uma 
fábrica de ração, cujas instalações tam-
bém são utilizadas para aulas práticas 
e permitem ao graduando vivenciar 
rotinas industriais ainda durante sua 
formação.
 
Outro grande diferencial do curso é a 
forte internacionalização, que permite o 
intercâmbio de estudantes e professores.
A FZEA/USP possui um número ex-
pressivo de convênios com institui-
ções renomadas de vários países, tais 
como França, Estados Unidos, Portugal, 
Espanha, Chile, Itália, Argentina e Ale-
manha, visando promover, por meio do 
intercâmbio, formações profissionais e 
humanísticas mais abrangentes. Além 
disso, a instituição oferece a possibilidade  
de  duplo diploma com  a Instituição 

Francesa: ONIRIS, de Nantes.  Também 
é missão do corpo docente do curso 
de Engenharia de Alimentos propiciar 
formação empreendedora e estimular o 
dinamismo profissional, considerando 
as exigências do mercado de trabalho 
atual.

A FZEA/USP oferece 50 vagas para o curso 
de Engenharia de Alimentos integral, 
com aulas de segunda a sexta-feira, e 
50 vagas no noturno, que inclui aulas 
aos sábados pela manhã. As grades cur-
riculares e os conteúdos das disciplinas 
são iguais para os dois períodos.
Além do ensino gratuito, o estudante 
da FZEA/USP tem possibilidade de 
obter auxílio moradia e alimentação. 
Pode, ainda, se inserir em projetos de 
pesquisa, ensino e extensão, o que 
possibilita o recebimento de bolsas 
do Programa Unificado de Bolsas da 
USP ou de bolsas de Iniciação Cienti-
fica da USP e de agências de fomento. 

Coordenadora do curso de Engenha-
ria de Alimentos:  
Profa. Dra. Maria Teresa de A. Freire. 
E-mail:  freiremt@usp.br
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Consulte a Grade Curricular do 
Curso de  Engenharia de Alimentos 
na página da FZEA, no endereço:  
www.fzea.usp.br/?page_id=1063



28

A Engenharia de Biossistemas é uma 

nova área do conhecimento e do exer-

cício profissional no Brasil que aborda 

modernas tecnologias de produção 

agropecuária, fundamentais para o 

desenvolvimento do País.

O Engenheiro de Biossistemas encontra 

amplo campo de atuação profissional 

em virtude da posição do nosso país 

como grande produtor e exportador 

de alimentos.

Desde 2009, a Universidade de São Paulo, 

através da Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos (FZEA), oferece 

o curso de graduação em Engenharia 

de Biossistema.                                                                                     

Nestes anos, a importância da posição 

da universidade vem se ratificando no 

país e internacionalmente.

A FZEA forma um profissional com 

uma base sólida em matemáti-

ca, física, biologia e química, e nos 

fundamentos das engenharias.                                                                                                                                 

Sua formação profissional aborda temas 

aplicados à produção animal e vegetal 

(biossistemas), relacionados às tecno-

ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS

ENSINO DE
GRADUAÇÃO NA FZEA/USP

logias de automação, da informação 

e de apoio à produção.  Em função 

disto, exige-se dos alunos dedicação 

aos estudos.

O Engenheiro de Biossistemas tem 

como competência projetar sistemas 

que favoreçam a produção sustentável, 

mediante o uso de tecnologias inova-

doras na cadeia do agronegócio.

Trata-se de um profissional com co-

nhecimentos nas áreas de produção 

agrícola e animal, com habilidades 

para desenvolver, instalar e gerenciar 

equipamentos e sistemas de apoio à 

agropecuária para produção de alimen-

tos, materiais e energia.

O curso apresenta uma dinâmica de 

formação empreendedora que desper- EN
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ta nos alunos qualidades pessoais que 

são essenciais ao mercado de trabalho. 

Assim a formação do Engenheiro de 

Biossistemas na FZEA está coerente com 

as perspectivas profissionais presentes 

e futuras do País.

Ingressar nesta equipe de pioneiros 

é uma grande responsabilidade, e os 

profissionais formados encontrarão um  

mercado de trabalho, cheio de desafios 

e oportunidades

A Engenharia de Biossistemas cresce e 

evolui a cada ano, sendo a equipe da 

FZEA pioneira nesta construção, tanto 

a nível nacional, quanto internacional. 

Juntamente com seus professores, téc-

nicos e alunos, a USP contribui para o 

agronegócio e também para diferentes 

áreas de produção, que vem demons-

trando interesse por este profissional. 

Assim, damos a boas vindas aos alunos 

ingressantes.

Coordenador do curso de Engenha-

ria de Biossistemas:  

Prof. Dr. Fabrício Rossi. 

E-mail: engenhariadebiossistemas@

usp.br 
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Consulte a Grade Curricular do Cur-
so de  Engenharia de Biossistemas 
na página da FZEA, no endereço:  
www.fzea.usp.br/?page_id=1115

Colheita de Feno 

Plantação de Milho
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O curso de Medicina Veterinária da 
FZEA/USP tem duração de 10 semes-
tres, em período integral.

O perfil profissional pretendido no 
programa de Graduação em Medi-
cina Veterinária contempla o cunho 
generalista e é acrescido de três ênfa-
ses diferenciais: Saúde de Rebanhos 
e Segurança Alimentar, Sustentabili-
dade Ambiental e Bem-Estar Animal 
e Gestão do Agronegócio e Comércio 
Exterior, que caracterizam a identida-
de da FZEA.

Esse foco diferencial foi concebido 
em consequência de criteriosa análi-
se da atuação profissional do Médico 
Veterinário no país, considerando as 
tendências futuras de demanda de 
especialidades no mundo do traba-
lho. 

MEDICINA VETERINÁRIA

ENSINO DE
GRADUAÇÃO NA FZEA/USP

Levou-se em conta a crescente voca-
ção brasileira no fornecimento mun-
dial de alimentos.

Esse perfil profissional é um diferen-
cial importante com relação aos de-
mais cursos de Medicina Veterinária 
existentes atualmente no nosso país.

É uma profissão voltada às Ciências 
Agrárias e da Saúde, no que se refere 
à posse e criação de animais de todas 
as espécies, com destaque à Produ-
ção Animal, e Produção de Produtos 
de Origem Animal.

As Diretrizes Curriculares Nacionais 
para Graduação em Medicina Veteri-
nária são regulamentadas pela Reso-
lução do Conselho Nacional de Edu-
cação CNE/CES 1, de 18 de fevereiro 
de 2003, com base na Lei 9.131, de 25 
de novembro de 1995. Essas diretri-

Ordenha Mecânica das vacas leiteiras
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zes foram revisadas em 2014, com a 
participação da Coordenação do Cur-
so da FZEA. Nesta ocasião a matriz 
curricular do nosso curso serviu de 
modelo, por atender às mais moder-
nas recomendações da Organização 
Internacional de Saúde Animal (OIE), 
confirmando o perfil inovador dos 
Médicos Veterinários  a  serem  for-
mados  pela FZEA-USP. 

A graduação em Medicina Veterinária 
na FZEA deve ser integralizada com a 
carga horária total de 3795 horas em 
disciplinas obrigatórias e optativas 
eletivas e o estágio supervisionado 
curricular de 510 horas, em 10 semes-
tres, atendendo a legislação vigente.

Desta forma, o médico veterinário 
egresso deverá estar preparado para 
cumprir seu papel como profissio-
nal de saúde e de ciências agrárias. 
Deve apresentar habilidades para 
desenvolver ações no âmbito de seus 
campos específicos de atuação em: 
saúde animal e clínica veterinária; 
saneamento, medicina veterinária 
preventiva, saúde pública; inspeção 
e tecnologia de produtos de origem 
animal; produção animal; reprodu-
ção animal; ética e bem-estar animal; 
ecologia e sustentabilidade ambien-
tal; empreendedorismo e gestão no 
agronegócio.

Coordenadora do curso de Medicina 
Veterinária: Profa. Dra. Trícia Maria 
Ferreira de Sousa Oliveira.  
E-mail: tricia@usp.br. 
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Consulte a Grade Curricular do 
Curso de  Medicina Veterinária 
na página da FZEA, no endereço:  
www.fzea.usp.br/?page_id=1128

Animais de Produção
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A profissão de Zootecnista foi regula- 
mentada pela Lei 5.550, de 04/12/68 e 
teve suas diretrizes curriculares aprova- 
das na resolução Nº4 de 2 de Fevereiro 
de 2006.

O Bacharel em Zootecnia ou Zootecnis-
ta pode atuar em atividades relativas à 
produção e nutrição animal, ao agrone-
gócio, conservação e preservação de 
fauna e flora, animais de companhia, de 
esporte e lazer, em fazendas e granjas, 
em estabelecimentos agroindustriais, 
indústrias de produtos de origem 
animal e fábricas de produtos para 
animais, em instituições de ensino e 
centros de pesquisa e em empresas 
de consultoria agropecuária, tanto em 
âmbito publico como privado.

Suas ações são pautadas no respeito ao 
bem-estar animal, aplicando conceitos 
de sustentabilidade econômica e am-
biental da propriedade, com a busca 

ZOOTECNIA

ENSINO DE
GRADUAÇÃO NA FZEA/USP

da qualidade e biossegurança aos pro-
dutos de origem animal. Desenvolve 
atividades que visam à preservação 
do meio ambiente por meio da de-
fesa da fauna e orientação da criação 
das espécies de animais silvestres.  

É capaz de gerenciar, planejar e admi-
nistrar empreendimentos  do agrone-
gócio como fazendas e agroindústrias, 
envolvendo-se desde a produção 
até a comercialização, dinamizan-
do e tornando eficaz o processo.  
Desenvolve pesquisas em instituições 
públicas ou privadas, com geração de 
conhecimento e tecnologia, com di- 
vulgação pelo ensino e extensão rural.

A formação do Zootecnista tem du 
ração de dez semestres, de forma a 
instrumentalizar e desenvolver habi-
lidades profissionais relacionadas à 
produção e a produtividade dos ani-

Bovinocultura - Campus Pirassununga Caprinos e Ovinos - Campus Pirassununga.

ZO
O

TE
CN

IA

ZO
O

TE
CN

IA



33

mais de interesse Zootécnico, seja para 
fins alimentares, de preservação, lazer 
ou companhia.

A evolução técnico-científica na área 
de abrangência da Zootecnia e a aber-
tura de novos mercados, tanto nacio-
nais como internacionais, proporciona 
um crescente interesse pela formação 
e absorção destes profissionais no Mer-
cado de trabalho, pois são capazes de 
dar o devido suporte ao crescimento 
do agronegócio brasileiro.

A ação deste professional destaca-se 
nas atividades ligadas ao complexo 
produtivo que envolve os sistemas 
intensivos de criação de animais de 
interesse Zootécnico até as mais ex-
pressivas mantenedoras de postos de 
trabalho e renda no meio rural, além 
do grande esforço científico voltado à 
área da biotecnologia. A pesquisa e a 
docência também são áreas de inte-
resse  do Zootecnista.

  

O Zootecnista tem ampla consciên-
cia de seu papel no desenvolvimento          
sustentável, tanto sob o aspecto produ-
tivo e ambiental, quanto pelo ponto de 
vista econômico e social e prima pela 
responsável atuação na mitigação das 
diferenças sociais. O curso de gradua-
ção em Zootecnia da FZEA/USP vem, 
cada vez mais, se destacando por sua  
efetiva contribuição científica e tecno- 
lógica no campo das Ciências Agrárias.

Troque ideias com seus colegas de gra-
duação, com seus professores e com 
outros profissionais da área. Não tenha 
vergonha de perguntar e tirar dúvidas 
sobre o Curso que você escolheu.

Venha fazer parte deste time.

Coordenadora do Curso de Zootec-
nia: Profa. Dra. Roberta Ariboni Brandi                         
E-mail: coczootecnia@usp.br

Suinocultura - Campus Pirassununga.
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do Curso de  Zootecnia na pá-
gina da FZEA, no endereço:  
www.fzea.usp.br/?page_id=1141



Calouro, fique atento ao 
Código de Ética da USP:

Em caso de dúvida ligue 
para o disque-trote:

0800-0121090

Código de Ética da USP 
Artigo 21, Título V
Resolução no 4871, 
de 22 de outubro de 2001
D.O.E. -23.10.2001
retificada em 24.10.2001

As relações entre 
os membros  

do corpo discente 
e demais alunos da 
Universidade devem 
ser presididas pelo 
respeito à autonomia 
e à dignidade do 
ser humano, não 
sendo tolerados atos 
ou manifestações 
de prepotência ou 
violência ou que 
ponham em risco a 
integridade física e 
moral de outros.

“

“

Confira o Manual do Calouro
usp.br/manualdocalouro

XXI Semana de Recepção 
aos Calouros USP 2019

Universidade de São Paulo
Pró-Reitoria de Graduação
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Calouro da FZEA, seja bem-vindo!

O Serviço de Graduação está à dis- 
posição para ajudá-lo e orientá-lo. 
Nosso trabalho consiste em cuidar  
de toda documentação relativa à sua 
vida acadêmica.

Você poderá recorrer ao Serviço de 
Graduação quando precisar de: his- 
tórico escolar, pedido de aproveita- 
mento de estudos, orientações sobre 
matrícula e requerimentos, entre ou- 
tros.

Frequências e notas são de respon- 
sabilidade dos respectivos departa- 
mentos das disciplinas (enquanto 
parciais podem ser acompanhadas 
nas secretarias dos departamentos). 
As datas máximas para os docentes 
cadastrarem as notas estão no calen- 
dário escolar.

O Sistema Júpiter Web é a ferramen- 
ta que será mais utilizada durante 
sua permanência na Universidade. 
Esse sistema da graduação possibilita  
fazer sua matrícula (semestralmen- 
te), imprimir seu atestado de ma- 
trícula, inscrever-se em programas 
que oferecem bolsas, acompanhar a 
evolução no seu curso, as notas, as 
frequências, o andamento de reque- 
rimentos, solicitar novo  cartão  USP  
e acessar o conteúdo programático 

das disciplinas da sua grade curricu- 
lar, entre outros. Acesse em: https:// 
uspdigital.usp.br/jupiterweb.

Servidores do Serviço de Gradua- 
ção da FZEA

Jorge Elias Alexandre Campos  
jorgeeacampos@usp.br

Douglas Pereira Macedo  
dougpmacedo@usp.br

Contatos:

E-mail: graduacaofzea@usp.br  
Fones:  (19) 3565 - 4340 
 (19) 3565 - 4167 
 (19) 3565 - 4232

ESTÁGIOS CURRICULARES

André Silva Coelho  
estagios.fzea@usp.br  
Fone: (19) 3565-4215

Patricia Tonetti

Chefe Administrativo de Serviço  
pat.tonetti@usp.br

Horário de atendimento:  
segunda à sexta-feira, das 10h00 às 
16h30
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ATENDIMENTO AO ALUNO

SERVIÇO DE GRADUAÇÃO FZEA/USP
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Emissão de Documentos
O Serviço de Graduação tem o prazo 
de até cinco dias úteis para emissão 
de documentos solicitados. Obs: Os 
atestados de matrícula e resumos 
escolares são emitidos pelo Júpiter 
Web, com autenticação eletrônica, e 
impressos pelo próprio aluno.

Cartão USP
A solicitação de novo cartão deve fei- 
ta diretamente pelo Sistema Júpiter 
Web em: Cartão USP – Novo Cartão 
(Colocar o Motivo) e salvar.
Em caso de perda ou danificação, o 
sistema Júpter emitirá o boleto para 
pagamento da 2ª via do cartão. A 
isenção deste pagamento aplica-se 
somente para os casos de roubo, me- 
diante apresentação de respectivo 
boletim de ocorrência, ou nos casos 
em que o cartão original apresenta 
problemas de leitura.
Importante: A foto utilizada deve ser 
nos moldes 3x4, somente de rosto, de 
frente e com fundo branco.

Matrícula
A matrícula deve ser realizada pelo 
aluno todo semestre, diretamente 
pelo Júpiter Web, nas datas previstas 
no Calendário Escolar da USP (com 
exceção do 1º semestre do curso no 

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS

SERVIÇOS DE
ATENDIMENTO AO ALUNO

qual a matrícula dos calouros é auto-
mática).
Se desejar cursar disciplinas de outro 
curso, o aluno deve cadastrar reque- 
rimento no sistema Júpiter Web, na 
semana de retificação de matrícula, 
prevista no Calendário Escolar da 
USP.
Informações adicionais sobre a ma- 
trícula, Calendário Escolar da USP e 
grades horárias estão disponíveis no 
site da FZEA: www.fzea.usp.br - Gra- 
duação.
Trancamento total de matrícula
A solicitação de trancamento total 
de matrícula poderá ser feita pelo 
aluno, em qualquer época do ano, 
desde que não esteja reprovado por 
frequência, mediante requerimento 
indicando e comprovando a nature- 
za do impedimento e apresentação 
da Certidão Negativa de Débito da 
Biblioteca.
Para isso, o aluno deverá ter cumpri- 
do, no mínimo, 24 créditos daqueles 
previstos em sua grade curricular. 
Autorizado o trancamento, o aluno 
poderá permanecer nesta condição 
por até quatro semestres, consecuti- 
vos ou não. Para solicitar o destran- 
camento, basta enviar um e-mail ao 
Serviço de Graduação com a referida 
requisição.IN
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Cancelamento Automático de Ma-
trícula
Ainda que tenha realizado correta- 
mente sua matrícula, o ingressante 
pode ter sua vaga cancelada automa- 
ticamente pelo sistema se:
   -   Não realizar a confirmação de ma- 
trícula nos dias determinados pelo 
Calendário da USP;
   -   Reprovar por frequência em todas 
as disciplinas em que se matriculou, 
tanto no primeiro como no segundo 
semestre.
Portanto, fique atento!

Estágios
Existem duas modalidades de está- 
gios oferecidos pela FZEA: estágio 
curricular e estágio extracurricular. 
Estágio Curricular: Trata-se de disci- 
plina da grade curricular dos cursos 
de graduação da FZEA. Para reali- 
zação do estágio curricular, o aluno 
deve se matricular na disciplina nas 
datas previstas no calendário escolar 
e providenciar a documentação ne- 
cessária junto ao Serviço de Gradua- 
ção antes do início do estágio.
Coordenadora: Profa. Dra. Sarita Bo- 
nagurio Gallo. Suplente da Coorde-
na- ção: Prof. Dr. Murilo Mesquita 
Baesso. Estágio Extracurricular: Para 
realiza- ção desta modalidade de  es-
tágio, que não está prevista na grade 
curricular dos cursos de Graduação, o 
aluno deve se informar sobre os trâ-

mites necessários junto à coordena-
ção de estágio dos departamentos.
Coordenadora no Departamento de 
Zootecnia: Profa. Dra. Sarita Bonagu- 
rio Gallo (saritabgallo@usp.br); Coor- 
denador no Departamento de Ciên- 
cias Básicas: Prof. Dr. Adriano Rogério 
Bruno Tech (adriano.tech@usp.br); 
Coordenadora no Departamento de 
Engenharia de Alimentos: Profa. Dra. 
Judite Lapa Guimarães (julagui@usp. 
br); Coordenador no Departamento 
de Engenharia de Biossistemas: Prof. 
Dr. Murilo Mesquita Baesso (baesso@ 
usp.br); Coordenadora no Departa- 
mento de Medicina Veterinária: Profa. 
Dra. Renata Gebara Sampaio Dória 
(redoria@usp.br).

Intercâmbio Internacional para 
alunos de graduação da FZEA
O Programa de Intercâmbio Interna- 
cional para alunos de graduação per- 
mite ao estudante cursar disciplinas, 
desenvolver projetos de iniciação 
científica ou realizar estágio em Ins- 
tituições Estrangeiras de Ensino Su- 
perior e tem por objetivo abrir hori- 
zontes, aumentar a empregabilidade 
e enriquecer a cultura do aluno.

Requisitos
•   Ser aluno regularmente matricula-
do nos cursos de graduação da FZEA/ 
USP;
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•   Ter cursado ao menos 20% dos cré- 
ditos totais do seu curso;
•   Ter  bom rendimento acadêmico;
•   Ter  domínio do idioma do país  de
destino;
Atenção: Para a maioria dos progra- 
mas, a instituição estrangeira deve 
ser conveniada com a USP. Consulte 
as instituições conveniadas em www. 
usp.br/internationaloffice.

Período de Intercâmbio
Pode variar de dois meses a dois 
anos, dependendo do programa, e 
deve  ser aprovado pela Comissão de 
Gra- duação.
Ao final do intercâmbio, deve ser 
apresentado um relatório das ativida- 
des realizadas no exterior, o qual será 
analisado pela Comissão de Gradua- 
ção e utilizado para a atribuição de 
créditos específicos.

Bolsas de Estudo
A USP e suas parceiras podem ofere-
cer programas de bolsas de estudos 
para intercâmbio internacional. A 
seleção é realizada através de editais 
publica- dos no Sistema Mundus (us-
pdigital. usp.br/mundus).
A média normalizada, dentre outros 
critérios, é fundamental para esse 
processo seletivo. Portanto, boas 
notas, disciplina e o estudo de ou-
tro idioma são essenciais para quem 
deseja ter uma experiência interna-

cional! Além das oportunidades de 
intercâmbio com bolsa de estudos, o 
aluno da FZEA também pode realizar 
intercâmbio acadêmico no exterior 
com recursos próprios. Para isso, o es-
tudante deve entrar em contato com 
a Seção de Cooperação Internacional 
da FZEA, onde receberá todas as in-
formações.

Fique ligado
No Portal FZEA: www.fzea.usp.br 
você encontra informações sobre: 
bolsas, matrícula, calendário escolar 
da USP, grades horárias, estágios, re-
soluções e portarias e deliberações  
da Comissão de Graduação.
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1 - O PROGRAMA DE APOIO À PER-
MANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTU-
DANTIL  (Necessita de Avaliação So-
cioeconômica)                                                                                                                 

PAPFE – O Programa de Apoio à Per- 
manência e Formação Estudantil atua 
em toda a Universidade e consiste 
em apoios e bolsas disponibilizados 
para alunos de Graduação que apre- 
sentem e comprovem, por meio de 
documentos, dificuldades socioeco- 
nômicas para se manterem na Uni- 
versidade. Tem como objetivo prin- 
cipal fornecer condições para que o 
estudante mantenha e amplie suas 
atividades na academia visando con- 
cluir o curso ao qual esta vinculado,  
reduzindo a evasão e contribuindo 

OPORTUNIDADES DE APOIO E BOLSA

OPORTUNIDADES DE APOIO E BOLSA

para a formação acadêmica integral. 
Para a obtenção de qualquer auxílio 
ou bolsa que exija avaliação socio- 
econômica, é necessária a inscrição 
eletrônica no PAPFE, via Júpiter Web, 
e entrega dos documentos que com- 
provem a situação informada junto à 
Assistência Social do Campus.

1.1 - Apoios e Auxílios disponibili-
zados para alunos cursando a pri-
meira graduação

Apoio Moradia
Disponibilização de vaga nas mora- 
dias da Universidade ou conces-
são de auxilio mensal para loca-
ção de imóvel, válido por um ano. 

Novo refeitório do restaurante universitário do campus de Pirassununga.
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Auxílio Alimentação
Isenção do pagamento de refeições 
nos Restaurantes Universitários pelo 
período de até 12 meses, podendo 
ser renovado conforme avaliação.

Auxílio Livros
Consiste em auxílio para aquisição de 
livros nas Editoras da USP durante o 
período letivo.

2 - Bolsas destinadas a alunos re-
gularmente matriculados

Programa Unificado de Bolsas da 
Graduação
É coordenado pela Reitoria da USP e 
tem a finalidade de fomentar o enga- 
jamento do corpo discente nas ativi- 
dades de Ensino, Cultura e Extensão e 
Pesquisa. A seleção é feita anualmen- 
te, segunto critérios de necessidade 
sócio-econômica e desempenho aca- 
dêmico. A duração da bolsa é de 12 
meses.

Bolsa de Estímulo ao Ensino de 
Graduação - PEEG
Administrada pela Pró-Reitoria de 
Graduação. Tem o objetivo de incen- 
tivar alunos da graduação a aper- 
feiçoarem estudos em uma área de 
conhecimento de maior interesse, 
por meio do desenvolvimento de ati- 
vidades supervisionadas de ensino.

Bolsa Pró-Aluno
A sala pró-aluno dá suporte aos aca- 
dêmicos em trabalhos que requeiram 
recursos computacionais. Cabe aos 
monitores zelar pelo bom funciona- 
mento e pela organização da sala. A 
seleção é anual e são oferecidas sete 
vagas

Bolsa PET
O Programa de Educação Tutorial 
(PET) foi criado para apoiar ativi- 
dades acadêmicas que integram 
ensino, pesquisa e extensão. O PET 
propicia aos alunos participantes,  
sob a orientação de um tutor, a rea- 
lização de atividades extracurricula- 
res que complementem a formação 
acadêmica do estudante e atendam 
às  necessidades  do  próprio  curso 
de graduação. A FZEA possui atual- 
mente dois grupos PET: Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos. Para mais 
informações, os interessados deverão 
entrar em contato com os tutores dos 
respectivos grupos: Prof. Dr. Marcelo 
Machado De Luca de Oliveira Ribeiro 
(Zootecnia), E-mail: petzoousp@ou-Ala D da Moradia Estudantil 

do Campus de Pirassununga.
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tlook.com e Profa. Dra. Eliana Setsuko 
Kamimura (Engenharia de Alimen- 
tos), E-mail: peteafzea@usp.br

Bolsa Biblioteca
O estagiário recebe bolsa mensal 
para desenvolver atividades na Bi-
blioteca por 20 horas semanais. A 
seleção é feita entre os alunos dos 
primeiros anos, conforme disponibi-
lidade. O estágio tem duração de 12 
meses, prorrogáveis por igual perío-
do.

3 - Bolsas de iniciação Científica: 
PIBIC/CNPq

Este programa tem por objetivo pro-
mover desenvolvimento da pesquisa 
na Instituição, mediante o encami- 
nhamento de alunos de graduação 
para a descoberta científica, con- 
vivência com o procedimento e a 
metodologia adotada em ciência e 
em tecnologia. É dirigido prioritaria- 
mente ao benefício dos alunos, que 
têm no programa a oportunidade de 
complementar sua formação acadê- 
mica, aprimorando seu conhecimen- 
to e preparo para a vida profissional, 
além de receberem uma comple- 
mentação à renda durante 12 meses.

PIBITI/CNPq/RUSP
O PIBITI foi criado pelo CNPq com o 
intuito de estimular estudantes do 
ensino técnico e superior ao desen- 
volvimento e transferência de novas 

tecnologias e inovação. Os objetivos 
do programa são: contribuir para a 
formação de recursos humanos para 
atividades de pesquisa e desenvol- 
vimento tecnológico e inovação; 
contribuir para o engajamento de 
recursos humanos em atividades de 
pesquisa, desenvolvimento tecnoló- 
gico e inovação, e; contribuir para a 
formação de recursos humanos que 
se dedicarão ao fortalecimento da 
capacidade inovadora das empresas 
no País.

RUSP/PRP
Mesmos objetivos do Programa PI- 
BIC, porém é financiado pela Pró-Rei- 
toria de Pesquisa.

SANTANDER
Mesmos objetivos da bolsa PIBIC, 
com recursos do Santander.

4 - Bolsas para intercâmbio no ex-
terior:

Programa CAPES/BRAFAGRI Inter-
câmbio de 10 meses em uni- versida-
des francesas para cursar disciplinas, 
ou de dois anos para duplo-diploma 
em Engenharia de Alimentos. Para 
concorrer nesta seleção, o aluno deve 
possuir excelente desempenho aca-
dêmico, ter cursado no mínimo 40% 
dos créditos de seu curso e possuir 
domínio da língua francesa (profici-
ência mínima B1). Aos alunos con-
templados com esta bolsa, garante-
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-se: Bolsa Graduação Sanduíche, 
auxílio instalação, seguro saúde, pas-
sagem aérea internacional em tarifa 
promocional.

Bolsa Santander (luso-brasileira e 
países ibéricos)
Bolsa de intercâmbio para Portugal 
ou Países Ibéricos, de acordo com o 
edital, pelo período de 6 meses. O 
valor recebido é destinado à compra 
de passagem aérea e custos com ali- 
mentação e moradia. Para participar 
da seleção, o aluno deve estar regu- 
lamente matriculado nos cursos da 
USP e ter integralizado no mínimo 
40% dos créditos obrigatórios, além 
do bom rendimento acadêmico e 
apresentação de plano de estudos 
compatível com o curso de origem.

Bolsa Mérito Acadêmico 
Intercâmbio de seis meses em Uni- 
versidades de destacado reconheci- 
mento científico e acadêmico. Aos 
alunos contemplados, garante-se: 
Auxílio para passagem aérea, seguro 
saúde, moradia e alimentação.

Bolsa de Empreendedorismo 
Estágios de curta duração (de 2 a 6 
meses), em empresas ou Universida- 
des que não sejam obrigatoriamente 
conveniadas à USP, visando estimular 
o desenvolvimento da inovação tec- 
nológica e empreendedorismo. Esta 

bolsa contempla auxílio para passa- 
gem aérea, seguro saúde, moradia e 
alimentação.
Parcerias estratégicas
Intercâmbio de seis meses em uni-
versidades parceiras da USP com po-
sição de destaque nos rankings inter- 
nacionais. Para participar, de acordo 
com o edital, o aluno deve possuir o 
nivel mínimo do idioma exigido pela 
instituição estrangeira, apresentar 
contrato de estudos e possuir exce- 
lente desempenho acadêmico. Além 
da bolsa, que é diferenciada entre 
“América do Sul” e “Demais Destinos”
, os contemplados também recebem 
isenção das taxas acadêmicas.

As oportunidades de intercâmbio 
internacional são divulgadas no Sis- 
temas Mundus (uspdigital.usp.br/ 
mundus/).
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Seção de Apoio Acadêmico 
Desenvolve entre outras ativida-
des, controle de programas de 
bolsas e auxílios institucionais. 
Também atua como Ponto de 
Apoio FAPESP. 
Gláucia Helena P. Pessoa de Lucca
Telefone: (19) 3565-4299
Raquel Elizandra Ramos
Telefone: (19) 3565-4254 / 3565-
6759
E-mail: apoiofzea@usp.br

Seção de Cooperação 
Internacional
Keithy Renata Domingos Pinto                                     
Clélia de Godoy
Telefone: 3565-4247 / 3565-6752
E-mail: intfzea@usp.br

Ouvidoria da FZEA
Ouvidora: Profa. Dra. Izabel Cristi-
na Freitas Moraes 
Tel: 55 19 – 3565.6850
E-mail: bel@usp.br 

Serviço Social da Prefeitura do  
Campus USP de Pirassununga - 
PUSP-FC
Tânia Bartholo Andreotti  (Assis-
tente Social).  
Telefone: 3565-4137.
E-mail: taniaba@usp.br

Serviço Médico
A Unidade Básica de Saúde é ad-
ministrada pelo Departamento 
de Saúde da Reitoria e destina-se 

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO ALUNO

SERVIÇOS DE
ATENDIMENTO AO ALUNO

à prestação de serviços médicos 
e odontológicos aos alunos e aos 
servidores da USP e seus depen-
dentes.
Equipe UBAS:
Clínico Geral: 
Dr. Jeferson L. Ferreira 
Horário de atendimento: segunda 
a sexta–feira, das 14h00 às 17h00.
Clínica Geral: 
Dra. Ângela Queiroz 
Horário de atendimento: segunda 
a sexta-feira, das 7h00 às 10h30.
Psiquiatra: 
Dr. Wagner S. Matsuzaki 
Horário de atendimento: segun-
da a quarta-feira, das 7h00 às 
11h00 e das 13h00 às 17h00 (Com 
agendamento de horário).
Enfermeiros:
Fabiana M. Macatrozzo 
Geraldo D. Janez
Dentista:
Dr. Welsom Lopes de Souza
Telefone: 3565-4046
 
Horário de atendimento: segunda 
à sexta- feira, das 7h00 às 11h00 e 
das 13h00 às 17h00.
Telefone: 3565-4015

Atividades Culturais
A Seção Cultural da Prefeitura do 
Campus oferece diversas opções 
de atividades como  aulas de 
canto, violão, viola, inglês, fran-SE
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cês, dança do ventre entre outras, 
com o objetivo de integrar a co-
munidade e visando à melhoria 
da qualidade de vida e sociabili-
dade.
 
Projeto de Compartilhamento 
de Bicicletas:  
Empréstimo de bicicletas para a 
comunidade interna com prazo 
máximo de 6 meses: 50 bicicletas 
disponíveis.
Maiores informações na Seção de 
Atividades Culturais:
Telefones: 3565-4103/ 4253 
E-mail: cultural-p@usp.br
www.puspfc.usp.br

Práticas Esportivas
A Seção Técnica de Práticas Es-
portivas – PRATESP oferece di-
versos programas de Práticas 
Desportivas como futebol de sa-
lão, futebol de campo, tênis de 
campo, atletismo, vôlei de areia, 
entre outras. As atividades são re-
alizadas semestralmente de acor-
do com o calendário escolar da 
USP e são voltadas para alunos de 
graduação, pós-graduandos, es-
tagiários, professores, funcioná-
rios e respectivos dependentes.  
Para obter informações sobre ofe-
recimento, disponibilidade de va-
gas e horários, entrar em contato 
pelo telefone 3565-6743 ou pelo 
email da seção: espotes-p@usp.br 
 
Responsável: José Francisco Ma-

lachias Ferreira
Educador em Práticas Esportivas

Biblioteca
Diretor: Marcelo Dozena
Horário de atendimento: de se-
gunda a sexta-feira, das 8h00 às 
21h00/ aos sábados das 08h00 às 
12h00. 
Telefone: 3565-4122
E-mail: bibfzea@usp.br

Restaurante Universitário
O restaurante fica localizado no 
Prédio Central e é administra-
do pela Prefeitura do Campus. 
Acomoda 470 pessoas e ofere-
ce cerca de 1200 refeições/dia.   
 
Horário de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira, das 11h00 às 
13h30 para o almoço e das 17h00 
às 19h30 para o jantar. Ponto de 
venda: Das 9h30 às 13h30 e das 
15h30 às 16h45. Telefone: 3565-
413.                                   

                                      

SE
RV

IÇ
O

S 
D

E 
AT

EN
D

IM
EN

TO
AO

 A
LU

N
O

SE
RV

IÇ
O

S 
D

E 
AT

EN
D

IM
EN

TO
    

  
AO

 A
LU

N
O



45

Horários do circular interno (período letivo)

Saída do 
Prédio Central

Portão de Acesso Chegada no 
Prédio Central

05:35 05:45 06:00

06:20 06:35 06:50

07:30 07:45 08:00

08:30 08:45 09:00

09:30 09:45 10:00

11:05 11:20 11:35

11:50 12:05 12:20

12:25 12:40 12:55

13:15 (direto, não passa 
no ZAZ)

13:25 (direto, não passa 
no ZAZ)

13:35 (direto, não passa 
no ZAZ)

13:35 13:50 14:05

14:30 14:45 15:00

15:30 15:45 16:00

16:05 16:20 16:35

17:05 17:20 17:35

17:35 17:50 18:05

18:05 18:20 18:35

19:50 20:05 20:20

20:45 21:00 21:15

21:50 22:05 22:20

22:50 23:05 23:20

Horários que correm aos sábados: 7h45 e 

11h50.
Os horários acima correm durante o perí-
odo letivo e estão sujeitos a mudanças no 
período de férias. SE
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Informações pelo telefone: 3563-4025.                                                                                              
A Viação Pirassununga oferece ônibus cir-
cular da cidade para o campus de segun-
da a sexta – feira, com saída do terminal 
rodoviário municipal, às 6h15 e 16h40. 

Transporte
A Prefeitura do Campus oferece ônibus circular interno:
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ORGANIZAÇÕES ESTUDANTIS NA FZEA/USP

ORGANIZAÇÕES
ESTUDANTIS NA FZEA/USP

A Aliança Bíblica Universitária (ABU) 
é um movimento estudantil cristão, 
filiado a International Fellowship of 
Evangelical Students (IFES) e presen-
te em mais de 160 países. Não repre-
senta nenhuma igreja ou denomina-
ção específica e tem como principais 
objetivos o estudo da Bíblia e dos va-
lores cristãos no contexto acadêmico, 
refletindo sobre a fé e buscando vivê-
la integralmente. A ABU Pirassunun-
ga conta com reuniões de estudo bí-
blico semanais entre outros eventos.
Facebook: www.facebook.com/abu-
fzea
E-mail: pirassununga.abu@gmail.
com

SECRETARIA ACADÊMICA DA ME-
DICINA VETERINÁRIA DE PIRASSU-
NUNGA

A Associação Acadêmica da Medicina 
Veterinária de Pirassununga (AAMVP) 
foi fundada há quase 10 anos por 
alunos, com o objetivo de difundir 
o curso de Medicina Veterinária do 
Campus Fernando Costa, além de 
buscar melhorá-lo. Um dos objetivos 
ao longo destes anos foi o de con-
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ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMI-
CA FERNANDO COSTA - AAAFC

 
Fundada em 2006, nossa Atlética é 
uma agremiação estudantil instituída 
como Sociedade Civil, com personali-
dade jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos. Possuímos como obje-
tivo promover eventos, competições, 
projetos, divulgação e venda de nos-
sa marca em produtos a fim de ofere-
cer treinos de qualidades em diversas 
modalidades, incentivando o esporte 
e a integração estudantil em momen-
tos de descontração fora das aulas.                                                                                                                                           
Website: http://www.atleticafzea.
com.br/
Facebook: https://www.facebook.
com/atleticafzea/?fref=ts 

ALIANÇA BÍBLICA UNIVERSITÁRIA 
(ABU)
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seguir transformar a Associação em 
uma Secretaria e após muito empe-
nho de todos os membros,  o sonho 
se tornou uma realidade. A AAMVP, 
agora é SAVET. A SAVET tem como 
objetivo promover e difundir o curso 
de Medicina Veterinária da FZEA-USP. 
Sua Missão é desenvolver com exce-
lência as atividades de suas quatro 
diretorias, proporcionando o aprimo-
ramento acadêmico, cultural e social 
dos alunos do curso de Medicina 
Veterinária, além de levar o nome do 
curso para dentro e fora da comuni-
dade universitária. 

Facebook: https://www.facebook.
com/SAVET.PIRA/ 
 
ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES ETUDIANTS EN SCIENCES 
ECONOMIQUES ET COMMERCIA-
LES (AIESEC)

A AIESEC é a maior organização jo-
vem sem fins lucrativos do mundo e 
tem como propósito a luta pelo de-
senvolvimento de liderança jovem e 
atingimento das potencialidades hu-
manas. Com esse intuito, realizamos 
intercâmbios sociais, nos quais os 
intercambistas saem da sua zona de 
conforto e trabalham voluntariamen-
te, por 6 a 8 semanas, em um projeto 
dentro de uma ONG em outro país, 

impactando positivamente a vida 
de milhares de pessoas ao redor do 
mundo. A AIESEC possui uma cadeira 
na ONU e luta, junto com a mesma, 
pelo atingimento dos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, 
que tem como objetivo erradicar os 
problemas existentes no mundo até 
2030.
Seja agente da mudança que você 
quer ver no mundo. Junte-se a AIE-
SEC e faça seu intercâmbio social!

ASSOCIAÇÃO DE REPUBLICAS DE 
PIRASSUNUNGA (ARP)

A Associação de Repúblicas de Pi-
rassununga (ARP) foi criada em 2012 
com o intuito de unir, valorizar e 
representar as repúblicas, além de 
manter a tradição entre os estudan-
tes que vivenciam a experiência de 
morar nelas. Para isso, a ARP promo-
ve eventos que integram todos os 
moradores das mais de 30 repúblicas 
associadas. Além disso, realizamos 
projetos sociais em conjunto com 
todas as repúblicas, tendo como ob-
jetivo ajudar as instituições carentes 
e promover a interação com a comu-
nidade de Pirassununga.
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CENTRO ACADÊMICO UNIFICADO 
DE (CAUPI) 

 
 
O Centro Acadêmico Unificado de Pi-
rassununga (CAUPi) é a entidade que 
representa todos os alunos de gradu-
ação da FZEA. É constituído e gerido 
unicamente por alunos e é sua princi-
pal função lutar pelos interesses des-
tes frente à administração da nossa 
Faculdade. A representatividade do 
CAUPi se estende também na pro-
moção de eventos políticos, sociais e 
culturais, que visam estimular o pen-
samento crítico e a integração social 
entre os discentes e demais comuni-
dades do nosso campus. O CAUPi está 
sempre à disposição dos alunos atra-
vés do email: caupi.usp@gmail.com e 
por inbox na página do Facebook: ht-
tps://www.facebook.com/caupi.fzea/ 
#SomosTodosCAUPi 
 
COMISSÃO ORGANIZADORA DE 
ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS   
(COEB)                                                  
  

A Comissão Organizadora de Enge-
nharia de Biossistemas (COEB) é uma 
agremiação que tem como objetivo 
buscar melhorias para o curso a partir 
das demandas dos alunos. Também 
promove a divulgação do curso em 
escolas e das possibilidades de atu-
ação no mercado de trabalho para 
os alunos que cursam Engenharia de 
Biossistemas.
 
CURSINHO POPULAR DE PIRASSU-
NUNGA (CPP)

 
 
 
 

Alunos e funcionários da USP me-
diante o panorama do perfil dos 
alunos  nas universidades públicas 
perceberam a necessidade de maior 
igualdade no sistema de ensino. Nes-
se contexto, surgiu o Cursinho Po-
pular Pirassununga, que  visa mudar 
essa realidade, por meio da inclusão 
de estudantes de escolas públicas e 
advindos de regiões com menores 
rendas. Assim, o CPP tem como ob-
jetivo, além do oferecimento de aulas  
voltadas aos grandes vestibulares do 
país, formar agentes transformado-
res, questionadores e críticos. 
O projeto está perto de completar 
dois anos em Março de 2018, fun-
cionando aos sábados na escola Etec 
Tenente Aviador Gustavo Klug - Uni-
dade II.
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E-mail: cursinhopopularpirassunun-
ga@gmail.com
Site: cursinhopopular.wixsite.com/
pirassununga
Facebook: ww.facebook.com/cursi-
nhopopularpirassununga

DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTU-
DANTES DA USP (DCE)

O Diretório Central dos Estudantes 
da USP (DCE) homenageia o estudan-
te Alexandre Vannucchi Leme, lider 
estudantil morto pela repressão da 
ditadura militar. Apesar de sua mor-
te, o espírito de luta em defesa da 
democracia, da liberdade de expres-
são e dos interesses dos estudantes 
permanece no DNA do DCE. Além da 
responsabilidade de defender a voz 
dos estudantes perante a sociedade 
e a reitoria da Universidade, o DCE 
atua na organização do Conselho dos 
Centros Acadêmicos, além de realizar 
palestras, debates, eventos culturais 
e acadêmicos, coordenando a repre-
sentação discente na Universidade 
frente aos diferentes conselhos que 
a compõe. Para representar a nossa 
voz, dos estudantes de graduação e 
pós na Universidade, o DCE necessita 
de nossa participação nos diferen-
tes eventos realizados e nos canais 
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de comunicação como o Facebook 
(https://www.facebook.com/DCE-
daUSP/).

EMPRESAS JUNIORES
São, de acordo com a Federação das 
Empresas Juniores do Estado de São 
Paulo, associações civis, sem fins lu-
crativos, constituídas exclusivamente 
por alunos de graduação de estabe-
lecimentos de ensino superior, e que 
prestam serviços e desenvolvem pro-
jetos para empresas, entidades e para 
a sociedade em geral, nas suas áreas 
de atuação, sob a supervisão de pro-
fessores e profissionais especializa-
dos. O Núcleo das Empresas Juniores 
da USP (USP Jr) foi fundado em 1993 
e é formado por alunos de graduação 
dos vários campi da USP, pertencen-
tes a uma Empresa Júnior. O Núcleo 
oferece auxílio para a realização de 
projetos e consultorias, além de pro-
curar diminuir a distância entre as 
empresas juniores da USP.
Na FZEA existem quatro Empresas Ju-
niores: a Zoot Jr., a Qualimentos Jr., a 
Emvep Jr. e a Biossistec Jr.

BIOSSISTEC JR. 

Pioneira no ramo de Engenharia de 
Biossistemas e integralmente gerida 
por jovens universitários enagaja-
dos às demandas globais contem-
porâneas, a Biossistec Jr. é uma em-
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presa júnior inovadora, que presta 
serviços para o agronegócio e meio 
ambiente. Objetivando a aplica-
ção dos conhecimentos adquiridos 
na graduação e o desenvolvimen-
to do espiríto empreendedor do 
aluno-membro, a empresa insere 
no mercado um novo conceito de 
engenharia: a solução de proble-
mas multidisciplinares na cadeia do 
agronegócio, amparada por forte 
embasamento técnico e científico. 
Site: www.biossistecjr.com.br
Facebook: www.facebook.com/bios-
sistecjr
E-mail: contato@biossistecjr.com.br

EMVEP JR. 
 
 
 
 
 
A Emvep Jr - Empresa júnior de Me-
dicina Veterinária de Pirassununga 
- foi fundada em 2010 por alunos da 
primeira e segunda turma do curso 
de Medicina Veterinária. Composta 
única e exclusivamente por alunos 
matriculados no curso de Medicina 
Veterinária da FZEA, é composta por 
20 membros e por seis(6) departa-
mentos, sendo eles: Comercial, Co-
municação, Projetos, Recursos Hu-
manos, Administrativo-Financeiro 
e Presidência. Portadora da Missão 
Impactar e Desenvolver Vidas, a Em-
presa acredita poder melhorar a reali-
dade em qual está inserida por meio 
de realização de projetos para com a 
sociedade, nas áreas atuantes à um 

médico veterinário, como por exem-
plo, Manejo Reprodutivo, Manejo Hi-
giênico-Sanitário, Manejo Alimentar, 
Exames Laboratoriais, Produção de 
leite e derivados.
Facebook: https://pt-br.facebook.
com/emvep.junior 
E-mail: emvepjr@gmail.com

QUALIMENTOS JR.
 
 
 
 

A Qualimentos Jr. é uma associação 
civil sem fins lucrativos que oferece 
consultoria na área de Engenharia de 
Alimentos. Faz parte do Movimento 
Empresa Júnior (MEJ) que acredita 
em um país mais ético, competitivo, 
colaborativo e educador. 
Fundada em 2003, a Qualimentos Jr. 
tem como missão garantir solução 
na área de Engenharia de Alimentos 
para nossos clientes, capacitando 
nossos membros no âmbito profis-
sional. Apenas em 2017 fechamos 
mais de 140 projetos, impactando na 
vida de micro e pequenos empresá-
rios, pois acreditamos em um Brasil 
mais empreendedor.
Hoje nossa equipe é formada por 38 
membros alocados em seis depar-
tamentos: administrativo-jurídico-
-financeiro, comunicação, projetos, 
relações comerciais, recursos huma-
nos e inteligência de mercado. Todos 
os membros realizam projetos, apli-
cando o conhecimento do curso na 
prática e conhecendo cada vez mais 
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de perto o ambiente profissional.
Site: https://qualimentosjr.com.br/
Facebook: https://www.facebook.
com/QualimentosJunior/
Instagram: https://www.instagram.
com/qualimentosjr/

ZOOT JR.
 
 
 
 
 
A ZOOT Jr. constitui-se em uma Em-
presa Júnior da FZEA\USP, uma or-
ganização sem fins lucrativos, com 
propósito educacional, capacitando 
seus membros através do desenvolvi-
mento de assessoria rural, realização 
de eventos destinados a acadêmicos 
e comunidade, assim como a realiza-
ção de projetos sociais destinados a 
sociedade pirassununguense. Além 
disso, a Zoot Jr. proporciona a seus 
membros condições necessárias para 
a aplicação prática de conhecimen-
tos técnicos relativos à área de forma-
ção profissional, incentivando a ca-
pacidade empreendedora do aluno, 
dando a ele uma visão profissional 
ainda no âmbito acadêmico.
Facebook: https://www.facebook.
com/zootjr/ 
Email: zootjr@gmail.com.

ENACTUS
 
 

 

ENACTUS é uma organização sem 

fins lucrativos presente no mundo 
todo em 36 países. O ENACTUS FZEA 
- USP é um pequeno pedaço dessa 
rede de jovens dispostos a mudar o 
mundo.
Nossa missão é empoderar e impac-
tar positivamente comunidades e 
pessoas por meio do empreendedo-
rismo social. Temos como visão ser 
uma organização de referência nacio-
nal por meio de projetos de empre-
endedorismo social que sejam im-
pactantes, sustentáveis e replicáveis.
Acreditamos em valores como a Em-
patia, Comprometimento, Pertenci-
mento, Proatividade e Inovação. Eles 
são a base da criação e desenvolvi-
mento do nosso trabalho em cada 
um dos Projetos.
Atualmente, contamos com cinco 
projetos (DesFrutando, ECOtivando, 
4 Estações, Reciclação e Inovações), 
realizados em comunidades na cida-
de de Pirassununga. Além disso, reali-
zamos também Ações sobre diversos 
temas, como o Pense Rosa, SECON, 
Corrida Enactus, entre outros e pales-
tras em escolas de ensino fundamen-
tal e médio.
Facebook: https://www.facebook.
com/enactusfzeausp/
Instagram: https://www.instagram.
com/enactus.fzea/

PORTAL BIOSSISTEMAS
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A proposta do Portal Biossistemas é 
de divulgar a Engenharia de Biossis-
temas no Brasil e no mundo, além de 
apontar um campo de vastas possi-
bilidades de atuação e pesquisa rela-
cionadas nesta área, retratadas aqui 
através de notícias, artigos, mídias e 
outros meios de informação.
O Portal Biossistemas busca fortale-
cer e capacitar sua equipe através da 
participação de alunos de todos os 
períodos do curso, realizando parce-
rias com cursos de outras Universida-
des, promovendo o diálogo entre o 
grupo e trazendo uma visão do Curso 
e da Profissão em outros países.
O Portal Biossistemas planeja se tor-
nar a maior referência sobre esta pro-
fissão no País.
Site: http://www.usp.br/portalbios-
sistemas/
Facebook: https://www.facebook.
com/PortalBiossistemasBrasil/
E-mail: portalbiossistemas@usp.br.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTO-
RIAL (PET) 

O Programa de Educação Tutorial 
(PET), é um programa nacional do 
MEC e está presente em universida-
des públicas e privadas. Composto 
por um grupo de estudantes e a tu-
toria de um docente, o PET-Zootecnia 
realiza atividades de ensino, pesquisa 
e extensão, tudo pensado de forma a 
elevar as experiências da graduação 

como um todo.
 
Grupo PET Engenharia de Alimen-
tos

 
 
 
 
 

O Programa de Educação Tutorial 
(PET) é desenvolvido por alunos de 
graduação do curso de Engenharia 
de Alimentos sob a coordenação da 
Profa. Dra. Eliana Setsuko Kamimura, 
que atua como tutora do grupo. O 
programa tem como base três pilares: 
Ensino, Pesquisa e Extensão, sendo 
os principais objetivos do grupo PET 
Engenharia de Alimentos promover a 
indissociabilidade entre eles e a me-
lhoria do curso.
O grupo promove a execução de pro-
jetos que envolvam os três pilares, 
atuando na comunidade acadêmica 
e na comunidade de Pirassunun-
ga. Os integrantes do grupo têm a 
oportunidade de obter uma ampla 
formação acadêmica devido às ati-
vidades planejadas, desenvolvidas e 
executadas coletivamente, além de 
desenvolver o papel de agentes mul-
tiplicadores. O grupo foi implantado 
na FZEA no ano de 2014 e é o único 
PET de Engenharia de Alimentos do 
estado de São Paulo. 
Facebook: https://www.facebook.
com/petengalimentosusp/
E-mail: peteafzea@usp.br
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WOLFLEADERS

 
 
 
 
 
 

Somos um time de cheerleaders 
fundado em 2016 com o auxílio de 
algumas alunas da FZEA para juntar 
todxs que tem vontade de aprender 
alguma coisa dobre o esporte ou que 
já tenha algum conhecimento. Nosso 
time é composto por umx capitã/o, 
nossa treinadora maravilhosa e várias 
pessoas lindas!! Venham fazer parte 
dessa família também.

Facebook: https://www.facebook.
com/wolfleaders/ 
Instagram: @wolfleadersfzea

BATERIA UNIVERSITÁRIA ZIRIGUI-
DUM - USP FZEA

A bateria universitária Ziriguidum 
foi fundada em 2008 em meio aos 
jogos e eventos esportivos da nossa 
querida FZEA! Com o passar dos anos 
fomos nos tornando muito mais do 
que um batuque para tirar sorriso e 
samba no pé desse povo! Nos envol-
vemos com grandes projetos sociais 
como a bateria-mirim, onde ensina-
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mos técnicas de ritmo e confecção de 
instrumentos com material reciclável 
para crianças carentes. Seguimos cres-
cendo e desenvolvendo cada vez mais 
nossos membros, capacitando-os em 
gestão pessoal e diversas áreas! Assim, 
juntando aprendizado com descontra-
ção, nos tornamos a agremiação que 
trabalha sério em prol da alegria dentro 
e fora da faculdade, assim como a união 
e a famigerada bagunça que não faz mal 
a ninguém e nos traz ótimos momentos 
em meio a loucura da graduação. Vonta-
de, amor e braço é o que tem de sobra 
nos membros da melhor agremiação a 
se fazer parte!

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

O REPRESENTANTE DISCENTE

Eleito pelos alunos, com eleição orga-
nizada por uma comissão organizado-
ra eleitoral, sua função é a de informar 
e deliberar sobre as decisões tomadas 
nas diversas instâncias da Universidade, 
sendo ele diretamente pautado pelas 
decisões dos estudantes em seus Grê-
mios, Diretórios, Centros Acadêmicos, 
assembleias e Congressos. Eles partici-
pam de decisões que interferem dire-
tamente no seu dia a dia da faculdade: 
desde a organização do seu curso, dis-
ciplinas, créditos, etc, até a organização 
geral da universidade. Os representan-
tes discentes gerais da USP são eleitos 
juntamente com as chapas para o DCE 
(diretório central dos estudantes da 
USP) e distribuídas de maneira propor-
cional. Já os da Faculdade e do depar-
tamento, são organizada pela comissão 
organizadora.
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CALENDÁRIO
ACADÊMICO 2019

CALENDÁRIO ACADÊMICO 2019

O Calendário Acadêmico pode ser acessado no Sistemas USP pelos os seguintes 
passos:

1. Acesse os Sistemas USP pelo endereço:
https://uspdigital.usp.br

2. Crie sua senha. O usuário será o seu número USP.

3. Faço o login com o número USP e senha cadastrada.

4. Acesse o ícone “JúpiterWeb”.

5. Calendário escolar.

6. Ano 2019.

CA
LE

N
D

Á
RI

O
 A

CA
D

ÊM
IC

O
 2

01
9

CA
LE

N
D

Á
RI

O
 A

CA
D

ÊM
IC

O
 

20
19



56

FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS (FZEA/USP)

DIRETORIA

Secretaria da Diretoria 3565-4200 fzea@usp.br

ASSISTÊNCIA ACADÊMICA

Assistente Acadêmica 3565-4213 redoming@usp.br

Serviço de Graduação 3565-4167 | 3565-4340  
3565-4215 | 3565-4232 graduacaofzea@usp.br

Seção de Cooperação 
Internacional 3565-4247 intfzea@usp.br

Seção de Apoio 
Acadêmico 3565-4299 apoiofzea@usp.br

Serviço de Pós-
Graduação

3565-4211 | 3565-4281 
3565-4372 posfzea@usp.br

ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA

Assistente Adminis-
trativa 3565-4154 | 3565-4258 atadmfzea@usp.br

Seção de Expediente 3565-4218 luanoliveira@usp.br

Seção de Eventos 3565-4243  | 3565-
4367 eventosfzea@usp.br

Seção de Veículos 3565-4172 veicfzea@usp.br

Setor de Serviços 
Gerais 3565-4141 ericrist@usp.br

BIBLIOTECA

Direção 3565-4123 dozena@usp.br

Atendimento 3565-4128 | 3565-4122 bibfzea@usp.br

Processamento 3565-4138  clauram@usp.br

TELEFONES ÚTEIS

TELEFONES ÚTEIS
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DEPARTAMENTOS

Secretaria ZAB 3565-4143 | 3565-4363 zab@usp.br

Secretaria ZAZ 3565-4043 | 3565-4036 zaz@usp.br

Secretaria ZEA 3565-4284 | 3565-4343 zea@usp.br

Secretaria ZEB 3565-6862 zeb@usp.br

Secretaria ZMV 3565-6898 zmv@usp.br

PREFEITURA DO CAMPUS USP DE PIRASSUNUNGA (PUSP-FC)

PREFEITURA

Gabinete do 
Prefeito 3565-4100 | 3565-4008 prefeitura-p@usp.br

AGÊNCIAS BANCÁRIAS

Santader 3565-4300 -

Banco do Brasil 3565-4356 | 3561-6121 -

UBAS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Recepção 3565-4015 ubaspira@usp.br

Consultório Dentário 3564-4046 -

SESMT 3565-6706 -

UNICETEX

UNICETEX 3565-4005 unicetex@usp.br

DIVISÃO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE - DVATCOM

DVATCOM 3565-4032 dvatcom-p@usp.br

Serviço Social 3565-4137 taniaba@usp.br

Atividades Culturais 3565-4103 -

Práticas Esportivas 3565-4373 -
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Portão de Acesso 3565-4089 -

Restaurante 3565-4028 | 3565-4132 -

Venda de Tickets - Rest. 3565-4374 -

Vigilância 3565-4011 -

Zeladoria 3565-4333 zeladoria-p@usp.br

MORADIA ESTUDANTIL

Corredor Central 
Superior 3565-4271

Alojamento “A” 3565-4134

Alojamento “B” 3565-4058

Alojamento “C” 3565-4133

Alojamento “D” 3565-4360

Alojamento “E” 3565-4136

Alojamento “F” 3565-4120

Alojamento “G” 3565-4086

Alojamento “H” 3565-4135

SERVIÇOS EM PIRASSUNUNGA

SAÚDE

Hospital de Pirassununga 3565-8100 / 35617096

Santa Casa Saúde   3561-9929

São Francisco Saúde 0800 183456

Unimed 3565-8700

Drogaria São Carlos 3562-1358 | 3561-3010 | 3561-9266
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TRANSPORTES

Ponto de Táxi Mirim 1 3561-2731

Ponto de Táxi Mirim 2 3561-2099

Ponto de Táxim Mirim Rodoviária 3561-1188

Ponto de Táxi Jossandra (Centro) 3561-1401

Viação Pirassununga 3565-4400

Viação Danúbio Azul 3561-2518

Viação Piracicaba Limeira 3561-3013

Viação Santa Cruz 3561-2012

Viação Expresso União 3561-1742

OUTRAS INSTITUIÇÕES

Prefeitura Municipal 3565-8000

Academia da Força Aérea 3565-7000

13º Regimento de Cavalaria Mecanizado 3561-3777

Centro Nacional de Pesquisa 
de Peixes Tropicais, CEPTA/IBAMA 3565-1299

EcoMuseu 3565-3280
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DISK TROTE
0800 012 1090

NA FZEA: (19) 3565-4200

FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS
Avenida Duque de Caxias Norte, 225, Campus USP
Telefone: (19) 3565-4200 | E-mail: fzea@usp.br
13.635-900 | Pirassununga/SP
www.fzea.usp.br


