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APRESENTAÇÃO

Há quatro anos assumi o cargo de diretor da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo com o sentimento 

e a consciência de que teria um imenso desafio. Afinal, tinha a incumbência de dirigir a mais importante Instituição do Brasil e da 

América Latina na área de Educação Física e Esporte. 

Naquela ocasião apresentei em meu discurso de posse o compromisso de dar continuidade ao processo de internacionalização e 

avanço científico da Escola e, sobretudo, consolidar a sua inserção acadêmica e científica na Universidade de São Paulo. Após esses 

quatro anos de mandato, entendo que grande parte desses compromissos foi concretizada. 

No âmbito da internacionalização, a Escola ampliou, sobremaneira, seus convênios acadêmico-científicos com instituições 

internacionais de reconhecido prestígio, em diferentes continentes. Hoje, são treze convênios e outros três em processo de 

análise, devendo ser consolidados num futuro próximo. Houve, também, um crescente significativo na mobilidade estudantil e de 

docentes. 

Numa iniciativa que começou em 1977 com a criação do primeiro curso de pós-graduação stricto sensu, em nível de Mestrado 

e, posteriormente, em nível de Doutorado em 1989, tive o privilégio de ver o programa de pós-graduação da Escola ser avaliado 

com nota 7 pela Capes em minha gestão. Esse alcance que incontestavelmente evidencia o grau de excelência e de inserção 

internacional desse programa é consequência do empreendimento de muitos que, ao longo de décadas, não pouparam dedicação 

e esforço.

A produção científica atinge níveis expressivos. Os docentes da Escola são responsáveis por inúmeras publicações científicas 

internacionais em periódicos de elevado impacto, o que mostra uma contribuição relevante para o avanço de conhecimento nas 

áreas de Educação Física e Esporte. Os financiamentos à pesquisa por agências de fomento atingiram um nível nunca visto na Escola 

de Educação Física e Esporte. O Congresso de Iniciação Científica organizado conjuntamente entre a USP, Unesp e Unicamp se 

fortaleceu, atingindo um número recorde de participantes em suas últimas edições. Simpósios internacionais, bem como palestras 

por convidados nacionais e internacionais ocorrem quase que semanalmente, dada à imensa colaboração e alcance internacional 

dos nossos docentes. 

Na área administrativa, implementei mudanças importantes para atender as necessidades e o bom andamento das atividades 

acadêmicas, científicas e de cultura e extensão. As áreas administrativa e financeira foram separadas. O serviço de contabilidade, 

anteriormente subordinado à assistência financeira, foi vinculado diretamente ao diretor, conferindo autonomia ao serviço na sua 

função de auditar as atividades do setor financeiro. 

Durante esse período de minha gestão, demos continuidade ao processo de reforma de ambientes físicos e de melhoria de 

infraestrutura em setores de muita importância da Escola, num processo iniciado pelos meus antecessores. O bloco C, onde 

estão localizados parte dos laboratórios do Departamento de Biodinâmica do Movimento do Corpo Humano, foi completamente 

reformulado. Foi criada uma sala para refrigeradores e freezeres, com refrigeração e geradores próprios, o que garante um 

funcionamento adequado do local que acomoda e armazena amostras de pesquisas e de teses e dissertações de alunos de pós-

graduação da Escola e de outros grupos que com ela colaboram. Essa adequação e restruturação têm sido cruciais para o bom 

andamento das pesquisas desenvolvidas pelos docentes dos Departamentos de Biodinâmica e Esporte e, sobretudo, para a 

projeção de conhecimento nas áreas de Fisiologia Aplicada ao Exercício, Nutrição Aplicada ao Exercício e Esporte, Biomecânica do 

Movimento Humano e Fisiologia Celular e Molecular e Treinamento Físico. A Sala Pró-aluno no bloco C também foi totalmente 

reformulada e ampliada, proporcionando muito mais conforto aos alunos. 

Com recursos da reserva técnica institucional para custos de infraestrutura da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo: 1) foram implantados sistemas de monitoramento por câmeras e controle de acesso biométrico, aumentando 



significativamente o controle de acesso aos laboratórios e, principalmente, a segurança de todos, 2) foi construída uma central 

de gases medicinais, proporcionando segurança e melhores condições de trabalho a todos os pesquisadores e 3) foi realizado o 

aterramento elétrico de todo o prédio dos laboratórios e bloco C, eliminando os problemas com aquisição de sinais durante os 

experimentos de pesquisa. 

Nessa empreitada de reformas, foram criadas três novas salas de aula no bloco B que oferecem melhores condições e acomodam a 

um número muito maior e simultâneo de alunos da Escola e de outras Unidades e reformada a sala de permanência dos educadores 

físicos, dando a eles mais conforto e melhores condições de trabalho. Reformamos o bloco A, que concentra grande parte da área 

administrativa e a biblioteca da Escola. Desde a sua inauguração, no dia 11 de março de 1975, esse bloco não havia passado 

por tão ampla reforma. Após quase um ano de utilização de espaços alternativos para acomodar as atividades administrativas 

e a biblioteca, concluímos essa reforma. Quero aqui expressar que esse desafio só foi possível porque contamos com a imensa 

compreensão e colaboração de todos, aos quais deixo os meus sinceros agradecimentos. 

Expandimos a área de biotério para atender as necessidades daqueles que utilizam em suas pesquisas animais de experimentação. 

Essa reforma, sem dúvida, ampliará os estudos científicos nas áreas de Nutrição Aplicada ao Exercício Físico, Fisiologia Aplicada ao 

Exercício e Biologia Celular e Molecular. Outras reformas de menor porte, mas igualmente importantes, foram realizadas. Refiro-

me à reestruturação do arquivo inativo. Este setor foi reformado e arquivos deslizantes foram adquiridos, adequando o local para 

as futuras necessidades da Escola nas próximas décadas. 

Finalmente, na área de tecnologia da informação, todos os blocos da Escola passaram a ser interligados por rede de fibra ótica 

representando a melhoria do tráfico interno dos dados; foram instalados três novos racks e trocados os equipamentos de outros 

três já existentes, além da ampliação física do core principal, localizado no bloco A. Também foi realizada a atualização do 

cabeamento de rede de dados e a ampliação de aproximadamente 50% dos pontos de rede existentes na EEFE-USP. Lamento não 

ter conseguido reformar a área de atividades aquáticas, conforme necessidades estruturais surgidas anteriormente e durante a 

minha gestão, mas estou certo de que essa tarefa será levada a termo por aquele que vier me substituir na direção da Escola de 

Educação Física e Esporte. 

No ensino de graduação, assumi a responsabilidade de apoiar meus colegas na implantação de novos currículos em nos cursos 

de bacharelado e licenciatura. Mais uma vez, com imensa satisfação vi esse desafio ser concretizado em minha gestão. Havia me 

comprometido, também, em apoiar a implementação de atividades acadêmicas complementares, disciplinas optativas intercursos 

da Escola e interunidades da USP e o reingresso de ex-alunos nos cursos, com obtenção de duplo diploma. Todas essas atividades 

foram concretizadas.

Na cultura e extensão, estabeleci como metas estimular a criação de cursos de aprimoramento e especialização, apoiar os 

cursos comunitários, fortalecer a participação de alunos nos cursos de extensão. São inúmeros os cursos de aprimoramento 

e especialização em andamento na Escola. Em relação aos cursos comunitários, iniciamos um processo de reformulação para 

adequação da participação de alunos nesses cursos. Isto é, a mudança de monitores para estagiários para adequar essa atividade 

aos princípios da Universidade, o que eu espero que seja concretizado num futuro próximo. 

Fortalecemos as nossas parcerias com Instituições públicas e privadas. A colaboração com o Instituto do Coração do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, iniciada em 1989 com o Programa de Prevenção Primária e Secundária de 

Doença Cardiovascular, continua sendo um exemplo de atividade acadêmica e científica e financeira bem sucedida na 

USP. A parceria com a Brudden Equipamentos continua muito produtiva. A colaboração entre essa empresa e grupos de 

pesquisadores da Escola continua proporcionando muitos avanços científicos e tecnológicos. Recentemente essa empresa 

trocou todos os equipamentos para treinamento de força e boa parte dos ergômetros da Escola, o que possibilitará um 

avanço ainda maior das pesquisas nas áreas de Treinamento Físico, Biomecânica e Fisiologia do Exercício e, também, 

um melhor atendimento aos participantes dos cursos comunitários e pacientes do programa em colaboração com o 

InCor. Outros parceiros também surgiram. Foi firmado um convênio acadêmico e científico com o Instituto Vita, o que proporcionará 



avanços especialmente na área de Nutrição Aplicada ao Exercício. 

Tenho plena consciência de que os encaminhamentos durante o período de minha gestão foram realizados com muita 

responsabilidade e absoluta transparência e com o mais profundo espírito de justiça e respeito a todos. Estou certo de que sempre 

escutei e procurei atender os anseios e propostas de todos desde que condizentes com o espírito acadêmico e alinhados com os 

princípios administrativos de um setor público e delegação de competência do Magnífico Reitor da USP e os interesses da Escola 

de Educação Física e Esporte. 

Tudo que encaminhei e consegui realizar só foi possível porque contei com a incessante colaboração de docentes colegas e 

funcionários. A esses deixo os meus mais sinceros votos de apreço e agradecimentos. 

Eu não posso deixar de agradecer às minhas mais diretas colaboradoras e assistentes, Candida Luiza Speranza Barbosa, Elizabete 

Tiemi Kamiguchi, Silvana Bueno Marques, Elza Maria Alves da Silva Faria e Márcia Regina de Sá, e suas equipes, que compartilharam 

comigo todos os momentos de alegria e de sentimento de dever cumprido, tanto quanto os momentos de decisões que nem 

sempre agradaram a todos, mas que, sem dúvida, foram os mais alinhados com os interesses e procedimentos administrativos de 

uma Instituição Pública de grande expressão como a Universidade de São Paulo. 

Quero, também, agradecer muito à Luciana dos Santos Regina Lemos e Érica Saito e suas equipes pela atenção, dedicação, apoio 

e eficiente trabalho à frente de seção de informática e biblioteca, respectivamente.

Faço, também, um especial agradecimento à Jane Amaro Maciel, minha secretária, que me atendeu com competência e dedicação, 

e aos motoristas Onísio Pires de Oliveira e Alberto Gonzales Aranha que me conduziram com muita atenção e profissionalismo ao 

longo desses quatro anos. 

Agradeço, também, à Profa. Dra. Maria Augusta Peduti D´al Molin Kiss, Vice-Diretora, na condução dos trabalhos durante essa 

gestão. Sua colaboração e atenção foram muito importantes para que chegássemos ao final dessa gestão com todas essas 

realizações.

Aos alunos quero expressar o meu apreço e reconhecimento pelos seus gestos e atitudes de civilidade ao longo desse período de 

convivência. Eu lamento não ter podido proporcionar tudo aquilo que queria para que pudessem ter mais conforto e um convívio 

ainda mais agradável na Escola. Mas, com a grandeza da USP e a generosidade de todos estou certo de que essas questões 

continuarão na pauta de todos da Escola.

Eu não poderia deixar de agradecer ao Prof. Dr. João Grandino Rodas, ex-reitor da USP e a sua equipe o apoio recebido ao longo do 

meu mandato. Esses agradecimentos eu estendo ao Prof. Dr. Marco Antônio Zago, atual reitor da USP e sua equipe que apesar do 

curto convívio não faltaram incentivos e apoios.

Quero finalmente agradecer a minha família, minha esposa Esmeralda e ao meu filho Marcelo, que me apoiaram em todos os 

momentos e souberam entender os intermináveis dias de gestão como diretor desta Escola. 

A seguir, serão apresentadas em detalhes todas as atividades desenvolvidas na Escola durante a minha gestão de 14 de outubro 

de 2010 a 14 de outubro de 2014.
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1 ESTRUTURA ATUAL

Figura 1: Organograma da EEFE-USP

Diretoria

Prof. Dr. Carlos Eduardo Negrão - Diretor

Profa. Dra. Maria Augusta Pedutti   Dal’Molin Kiss – Vice-Diretora

Departamento de Biodinâmica do Movimento do Corpo Humano

Prof. Dr. Julio Cerca Serrão - Chefe

Profa. Dra. Edilamar Menezes de Oliveira - Suplente

Departamento de Esporte

Prof. Dr. Valmor Alberto Augusto Tricoli - Chefe

Prof. Dr. Carlos Ugrinowitsch - Suplente

Departamento de Pedagogia do Movimento do Corpo Humano

Profa. Dra. Andréa Michele Freudenheim - Chefe

Profa. Dra. Káti a Rúbio - Suplente

Alexandre Moreira (presidente)

Walter Roberto Correa (vice-presidente)

Júlio Cerca Serrão

Andrea Michele Freudenheim

Paulo Rizzo Ramires

Hamilton Roschel

Thaise Rubbo Leite (representante discente)

Edilamar Menezes de Oliveira (suplente)

Umberto Cesar Corrêa (suplente)

Luciano Basso (suplente)

Rômulo Cássio de M. Bertuzzi (Suplente)

Guilherme Gianini Arti oli (Suplente)

Elisabeth de Matt os (Suplente)

Erik Pitz (representante discente - suplente)

Comissão de Graduação
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Umberto Cesar Correa (Presidente)

Cláudia Lúcia de Moraes Forjaz (Vice-Presidente)

Julio Cerca Serrão

Go Tani

Valmor Alberto Augusto Tricoli 
Carlos Ugrinowitsch

Christiano Robles Rodrigues Alves (representante discente)

Hamilton Roschel (Suplente)

Katia Rubio  (Suplente) 

Jorge Alberto de Oliveira (Suplente)
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Alexandre Moreira (Suplente)

Willian das Neves Silva (Suplente)

Comissão de Pós-Graduação

Kátia Rúbio (presidente)

Flavia da Cunha Bastos (vice-presidente) 
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Guilherme Gianini Artioli

Maria Urbana P. B. Rondon

Elisabeth de Mattos

Valéria Couto da Silva (representante discente)

Luciano Basso (suplente)

José Alberto Aguilar Cortez (suplente)
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Carlos Ugrinowitsch
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Érica Saito (chefe técnica)

Willian das Neves Silva 

(representante discente da Pós-Graduação)

Erik Pietz (representante discente da Graduação)

Comissão de Biblioteca

Edilamar Menezes de Oliveira (presidente)

Bruno Gualano (vice-presidente)

Flávio Henrique Bastos

Jorge Alberto Oliveira

Bruno Gualano

Rômulo Cássio de M. Bertuzzi

Ricardo Drews (representante discente)

Patrícia Chakur Brum (suplente)
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Elizabete Tiemi Kamiguchi

Elza Maria Alves da Silva Faria

José Eduardo da Silva

Regiane Pereira dos Santos

Diego Santana Zuqueto
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SAUSP - Comissão Setorial do  

Sistema de Arquivos da USP

Sra. Camila Neide Fávero

Sra. Telma Elisa Aparecida Valim Sanches

Sr. Paulo Serson

Sra. Ilza Benedita dos Santos

Sra. Rosemary Feijó da Silva

Figura 3: Membros do SAUSP da EEFE-USP

CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidente

Sr. Flávio Gomes de Oliveira

Sr. José Vicente Berguele Camargo Dutra

Srta. Úrsula Urias dos Santos

Sr. Hudson Clay da Silva

Sr. Eduardo Anastácio

Sr. Antônio Carlos Falcão

Sr. Ulysses Okada de Araújo

Sra. Rozimar Nogueira dos Santos

Figura 2: Membros da CIPA da EEFE-USP

Prof. Dr. Flávio Henrique Bastos

Sr. Joé Evane de Souza

Sra. Marcelina Vicentina Machado

Sra. Marcele de Almeida Coelho

Acadêmica Andressa de Brito Bovolenta

Acadêmica Mariana Pereira Vilas Boas 

Comissão do Programa USP Recicla

Programa de Formação Socioambiental de Servidores da USP  (Pessoas que Aprendem Participando – PAPs)

Sr. José Antônio Martins

Sr. Vítor Procópio

Figura 5: Representantes do Programa de Formação Socioambiental de Servidores da USP

Figura 4: Representantes do USP Recicla na EEFE.
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PURA – Programa de Uso Racional da Água

sr. José Antonio Martins

Sr. Joé Evane de Souza

Sr. Luiz Carlos Garcia

Sr. Manoel José de Brito

Comissão de Prevenção à Dengue

Sr. José Antonio Martins

Sr. Joé Evane de Souza

Sr. Luiz Carlos Garcia

Sra. Marcelina Vicentina Machado

Figura 6: Membros da Comissão do Combate contra a Dengue da EEFE-USP e colaboradores.
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ÁREA ACADÊMICA

2 GRADUAÇÃO

2.1 Consolidação da reforma curricular - entrada única

A partir de 2011, entrou em vigor a nova estrutura curricular para os cursos da EEFEUSP. Foi implantada a entrada única denominada 

“Educação Física e Esporte” para os cursos oferecidos por esta Escola (100 vagas ofertadas anualmente).

Os alunos ingressam em um Núcleo Geral de disciplinas sendo que a partir do quinto semestre lhes é oferecida a possibilidade de 

escolha entre os cursos – Núcleo Específico. O aluno pode optar por um dos três cursos: Bacharelado em Esporte, Bacharelado em 

Educação Física ou Licenciatura em Educação Física. As seleções são feitas por meio do mérito acadêmico (i.e. média ponderada) 

e tendo cada um dos cursos o máximo de 40 alunos.

2.2 Renovação do reconhecimento dos cursos

Os cursos de graduação da unidade tiveram seu reconhecimento renovado pelo Conselho Estadual de Educação, pelo período de 

cinco anos:

• Portaria CEE/GP no. 220/2012, publicada no DOE, em 6/6/2012 - Curso de Educação Física - Bacharelado e Licenciatura;

• Portaria CEE/GP no. 438/12, publicada no DOE, em 19/9/2012 - Curso de Bacharelado em Esporte.

2.3 Pet-Saúde

Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PRÓ-Saúde) articulado ao Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) são iniciativas atreladas ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação que visam à 

formação de profissionais de saúde para um atendimento humanizado, qualificado e resolutivo, compatível com as necessidades 

de saúde da população no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A área da Educação Física passou a integrar o Programa em 

2010 e continua em andamento com a Profa. Dra. Simone Rennó Junqueira (FO-USP) como coordenadora e a Profa. Dra. Yara Maria 

de Carvalho (EEFE-USP) como coordenadora adjunta. São 96 estudantes, 48 preceptores e 8 tutores envolvidos.

2.4 Indicadores

2.4.1 Ingressantes e egressos

Período Vagas Candidatos Relação Candidato/Vaga

2010 50 (Ed. Física)

50 (Esporte)

587

277

11,74

5,54

2011** 100** 814 8,14

2012 100 773 7,73

2013 100 877 8,77

2014 100 912 9,12

A partir de 2011, todos os candidatos do curso ingressaram no núcleo geral, razão pela qual se alterou o modo de mensurar os 

dados a partir dessa data.
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Grafi co 1: Número de alunos matriculados por ano.

Observa-se que houve um aumento no número de alunos matriculados no período de 2012 e 2013. Uma interpretação possível é 

um período maior para formatura. O gráfi co abaixo corrobora essa idéia.

Grafi co 2: Número de alunos concluintes por ano (obs. Ainda não há dados de 2014).

2.4.2 Processo de escolha dos cursos

Grafi co 3: Dados sobre o processo de escolha no curso.
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2.4.3 Reingresso e transferências externas e internas

Grafi co 4: Dados de reingresso.

Grafi co 5: Dados de transferência externa

2.5 Parti cipação em programas da Pró-Reitoria de Graduação

Grafi co 6: Número do projetos contemplados com o Programa Ensinar com Pesquisa
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Programa de Apoio à realização e participação em eventos (Pro-Eve) 

2010 R$ 5.765,36

2011 R$ 7.309,44

2012 R$ 9.993,88

2013 R$ 15.506,78

Programa de Manutenção e Reequipamento de Laboratórios Didáticos (Pro-Lab)

2010 R$ 20.974,27

2011 R$ 19.514,85

2012 R$ 19.222,18

2013 R$ 19.216,77

Programa de Apoio à Internacionalização da Graduação

Discentes Docentes

2010 R$ 5.514,98 -

2011 R$ 5.568,50 R$ 5.000,00

2012 R$ 9.331,00 R$ 5.000,00

2013 R$ 7.662,17 R$ 5.000,00

Programa de Recuperação de Espaços Didáticos (Pro-Ed)

2012 R$ 195.000,00 Não executado

2013 R$ 50.000,00 Não executado

Programa Pró-Inovação no Ensino Prático de Graduação (Pro-Inovalab)

2012 R$ 463.000,00

2013 R$ 37.000,00

Programa de Renovação de Instrumentos de Laboratórios Didáticos (Renovalab)

2012 R$ 129.182,80 Aguardando liberação da verba

Programa de Apoio à Informatização do Ensino de Graduação (Pro-Info)

2011 R$ 10.000,00

2012 R$ 10.000,00
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3 PÓS-GRADUAÇÃO

3.1 Reorganização das Áreas e alteração da denominação do programa

Em 1990, para atender às diferentes demandas de formação profissional, foram criados, em nível de graduação, os cursos de 

Bacharelado em Educação Física e Bacharelado em Esporte, além do de Licenciatura em Educação Física, o único oferecido até 

então.

Em decorrência dessas transformações, a denominação da Instituição mudou de Escola de Educação Física para Escola de Educação 

Física e Esporte (EEFE). No entanto, a denominação do programa de pós-graduação permaneceu inalterada, ou seja, Mestrado/

Doutorado em Educação Física.

Em 2006, a estrutura da Pós-graduação foi modificada, passando a contar com três áreas de concentração: Biodinâmica do 

Movimento Humano, Pedagogia do Movimento Humano e Estudos do Esporte.

Entretanto, nos dois últimos triênios (2007-2009; 2010-2012), a CPG, assim como a própria Capes no seu processo de avaliação, 

encontrou dificuldades em identificar de forma clara os conhecimentos produzidos para dar sustentação às citadas áreas de 

concentração. As sobreposições tornaram-se evidentes devido aos avanços na produção de conhecimento, muitos dos quais frutos 

da participação de docentes em projetos temáticos integrados de investigação; dos 41 docentes permanentes do programa à 

época, 18 (44%) encontravam-se credenciados em mais de uma área de concentração.

Para solucionar os problemas de coerência interna do programa e, por conseguinte, à sua própria identidade, a CPG propôs 

a mudança da denominação para “Programa de Pós-Graduação em Educação Física e Esporte” e a reorganização das áreas de 

concentração:

• Estudos Biodinâmicos da Educação Física e Esporte: Estudo da Educação Física e Esporte a partir das perspectivas biofísica, 

bioquímica e biológica.

• Estudos Socioculturais e Comportamentais da Educação Física e Esporte: Estudo da Educação Física e Esporte a partir das 

perspectivas comportamental e sociocultural.

Essas modificações propostas e aprovadas pelo CoPGR deverão possibilitar uma melhor organização do conhecimento produzido 

e uma melhor identificação às áreas de concentração do Programa. Em perspectiva, pode-se sugerir que se trata de um passo 

fundamental para o crescimento do sistema de pós-graduação da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São 

Paulo.

3.2 Alteração nas normas

Com a aprovação do novo Regimento de Pós-Graduação, em 2013, houve a necessidade de adequar os regulamentos do Regimento 

da Comissão de Pós-Graduação e o Regulamento da Comissão Coordenadora do Programa.

3.3 Avaliação Capes

Em dezembro de 2013, a Capes divulgou sua mais recente avaliação, referente ao triênio de 2010 a 2012. Em virtude dos contínuos 

esforços de seu corpo docente e discente, de sua equipe administrativa e demais envolvidos, a pós-graduação da EEFE-USP 

conquistou o Conceito 7, o máximo atribuído pela Capes, equivalente a um desempenho de alto padrão internacional.
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3.4 Indicadores

Grafi co 7: Dados de ingresso no programa da Pós-Graduação por ano (obs. Dados parciais em 2014)

Grafi co 8: Dados de ti tulação na Pós-Graduação por ano (obs. Dados parciais em 2014).

Grafi co 9: Número de bolsistas por ano (obs. Dados parciais em 2014)
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Grafi co 10: Número de alunos parti cipantes no Programa de Aperfeiçoamento de Ensino por ano (obs. Dados parciais em 2014).

Grafi co 11: Número de alunos especiais em disciplinas da Pós-Graduação (obs. Dados parciais em 2014).

3.5 Recursos Capes/Proex

A parti r de 2011, o Programa de Pós-Graduação passou a integrar o Programa de Excelência da Capes (Proex), por ter recebido 

conceito 6  por duas avaliações consecuti vas. Uma das exigências do programa é que metade da concessão anual seja aplicada em 

bolsas de Mestrado e Doutorado. A seguir são apresentados a concessão e os respecti vos gastos com bolsa, por ano.

2011 2012 2013 2014 (até maio)

Concessão de Custeio R$397.500,00 R$ 805.314,00 R$ 1.025.339,00 R$ 876.449,17

Adicional de Custeio R$269.574,00 R$ 143.550,00 - -

Concessão de Capital R$26.787,00 R$ 40.265,70 R$ 51.266,95 R$52.586,95

Valores aplicados em 

bolsa

R$328.800,00 R$ 496.000,00 R$ 643.400,00 R$ 172.600,00
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4 PESQUISA

4.1 Laboratórios e Grupos de Estudo e Pesquisa

Departamento de Biodinâmica do Movimento do Corpo Humano

• Laboratório de Biomecânica

• Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular do Exercício

• Laboratório de Controle Autonômico da Circulação

• Laboratório de Controle Autonômico da Circulação

• Laboratório de Fisiologia Celular e Molecular do Exercício

• Laboratório de Reabilitação Cardiovascular e Fisiologia do Exercício

• Laboratório de Hemodinâmica da Atividade Motora

• Laboratório de Nutrição e Metabolismo da Atividade Motora

• Laboratório Sistemas Motores Humanos

 

Departamento de Esporte

• Laboratório de Adaptação ao Treinamento de Força

• Laboratório de Determinantes Energéticos de Desempenho Esportivo

• Laboratório de Psicossociologia do Esporte

• Laboratório de Treinamento e Esporte para Crianças e Adolescente

• Grupo de Estudos e Pesquisas de Avaliação Biológica do Esporte

• Grupo de Estudo em Desempenho Aeróbio 

• Grupo de Estudo e Pesquisa em Adaptações Neuromusculares ao Treinamento de Força

• Grupo de Estudos e Pesquisas em Lutas, Artes Marciais e Modalidades de Combate

• Grupo de Estudos em Esporte para Pessoas Portadoras de Deficiência

• Grupo de Estudos e Pesquisas de Futebol e Futsal

• Grupo de Estudos e Pesquisa em Gestão do Esporte

• Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento e Monitoramento do Treinamento Físico e Esportivo

• Grupo de Estudos e Pesquisa em Psicossociologia do Esporte

• Grupo de Estudos e Pesquisas em Treinamento Infanto-Juvenil

 

Departamento de Pedagogia do Movimento do Corpo Humano

• Grupo de Estudos do Desenvolvimento da Ação e Intervenção Motora

• Grupo de Estudo e Pesquisa em Pedagogia do Movimento Humano e Educação Física Escolar

• Grupo de Estudos Olímpicos

• Grupo de Estudos Pula

• Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Futebol

• Observatório de Psicologia do Esporte

• Laboratório de Comportamento Motor

• Laboratório de Pedagogia do Movimento Humano

• Centro de Estudos Socioculturais do Movimento Humano

• Grupo de Estudo e Pesquisa em Saberes e Práticas Docentes para Educação Física

• Grupo de Estudos de Pedagogia da Educação Física Escolar

• Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Gestação e Atividade Física

• Grupo de Pesquisa CORPUS - Educação Física + Saúde Coletiva + Filosofia
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4.2 Indicadores

4.2.1 Publicações do corpo docente

Grafi co 12: Produção bibliográfi ca dos docentes da EEFE-USP (obs. Dados parciais em 2014).

4.2.2 Pós-doutoramento

Grafi co 13: Número de pesquisadores dentro do Programa de Pós-Doutoramento por ano.

4.2.3 Iniciação Cientí fi ca

Grafi co 14: Número de alunos de Iniciação Cientí fi ca com bolsa PIBIC.
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Grafi co 15: Número de alunos de Iniciação Cientí fi ca sem bolsa (obs. Dados parciais em 2014).

4.2.4 Pré-Iniciação Cientí fi ca

 Grafi co 16: Número de projetos para alunos do ensino médio no Programa de Pré-Iniciação Cientí fi ca.

4.2.5 Parti cipação em programas da Pró-Reitoria de Pesquisa

Grafi co 17: Número de projetos com obtenção de recursos complementares para apoio à pesquisa.
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Gráfi co 18: Valores de recursos recebidos do Programa de Apoio aos Biotérios.

Infra-USP Edital 2012-2013

Ampliação e melhoramento da infraestrutura de

pesquisa Categoria A-2 - Valor concedido R$188.293,10

Apoio aos Novos Docentes 

(duas parcelas de R$ 5.000,00)

2010 – 5 docentes | 2011 – 7 docentes

Projeto 5 – Apoio a Seminários Gerais

2012 – R$ 7.000,00 (I Ciclo de conferências)

2013 – R$ 7.000,00 (2ª Jornada de Éti ca em Pesquisa)

Programa USP – UP 

Coordenador: Prof. Dr. Go Tani

Início em 2011, prorrogado por mais 2 anos em 2013.

Título: Desenvolvimento motor e saúde car-diovascular de crianças e adolescentes e seus familiares: ati vidade fí sica em foco.

Olimpíada USP do Conhecimento

Coordenador: Prof. Dr. Jorge A. de Oliveira 

R$ 5.000,00

Título: Desenvolvimento de um jogo de exercício sensório motor para a pré-identi fi cação do transtorno de desenvolvimento da 

coorde-nação motora (TDC) em escolares.

4.3 Verbas recebidas de agências de fomento

R$ US$

Capes e CNPq R$ 4.032.801,44

Fapesp R$ 1.881.572,66  US$ 737.031,29
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4.4 Curso de Verão

Em 2014 a CPq ofereceu o primeiro Curso de Verão – Pesquisa em Educação Física e Esporte com o objeti vo de capacitar os 

parti cipantes fornecendo conteúdo teórico sobre os conceitos básicos necessários à formulação de projetos e relatórios de 

pesquisa; propiciar aos parti cipantes um contato próximo com as roti nas de pesquisa; e orientá-los no desenvolvimento de 

pesquisa, incitando a busca por desafi os e aguçando a curiosidade para fi ns cientí fi cos. O curso foi realizado de 3 a 7/2, com carga 

horária total de 30 horas, em cinco áreas de conhecimento: Adaptações bioquímicas e moleculares ao treinamento fí sico, Aspectos 

Socioculturais da Educação Física, Ati vidade Física, Genéti ca e Nutrição, Fisiologia celular e molecular do exercício e Pressão arterial 

e seus determinantes hemodinâmicos durante e após exercício.

Curso de Verão 2014 - 5 áreas oferecidas totalizando 33 parti cipantes

Essa primeira edição contou com recursos fi nanceiros – PRP e Capes Proex.

4.5 Comitê de Éti ca em Pesquisa

O Comitê de Éti ca em Pesquisa (CEP) tem por 

fi nalidade avaliar os aspectos éti cos das pesquisas 

envolvendo seres humanos realizadas por docentes, 

pesquisadores, alunos e técnicos da EEFEUSP, de 

acordo com as legislações vigentes, especialmente 

a Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996, 

do Conselho Nacional de Saúde, cuja fi nalidade é 

assegurar a dignidade e a proteção dos sujeitos de 

pesquisa.

Gráfi co 19: Número de projetos de pesquisa 

submeti dos ao Comitê de Éti ca em Pesquisa.

4.6 Comissão de Éti ca no Uso de Animais (CEUA)

A Comissão de Éti ca no Uso de Animais foi criada na 

EEFE por meio da PORTARIA D-EEFE 001/2012, de 

06.01.2012 e tem por fi nalidade avaliar os aspectos 

éti cos das pesquisas envolvendo animais, realizadas 

por docentes, pesquisadores, alunos e técnicos da 

EEFEUSP, de acordo com as legislações vigentes, 

especialmente a Lei Federal nº 11.794, de 08 de 

outubro de 2008, que estabelece procedimentos para 

o uso cientí fi co de animais.

Grafi co 20: Número de projetos de pesquisa 

submeti dos à Comissão de Éti ca no Uso de Animais.
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5 CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

5.1 Cursos de extensão

2010

Curso Natureza Matriculados Aprovados

Educação Física Escolar: Ateliê de 

propostas e projetos pedagógicos

Atualização 62 59

Defesa pessoal: uma visão estratégica Difusão 25 25

Futebol internacional: Brasil & Inglaterra Difusão 37 37

Suplementação nutricional (3ª Ed.) Difusão 100 97

Obesidade: aspectos metabólicos e exercício Difusão Cancelado

Aprendizagem motora (4ª Ed.) Especialização 69 17

Nutrição aplicada ao exercício físico (1ª Ed.) Especialização 50 28

Gestão de Clubes de Futebol Especialização Cancelado

Total 343 263

2011

Curso Natureza Matriculados Aprovados

Educação Física Escolar: Pedagogia das lutas na escola Difusão 24 24

Suplementação nutricional (4ª Ed.) Difusão 65 57

Aprendizagem motora (5ª Ed.) Especialização 98 6

 Total 187 87

2012

Curso Natureza Matriculados Aprovados

Gestão de instalações esportivas Difusão Cancelado

Curso de férias teórico prático modular: exercício físico 

nos fatores de risco e nas doenças cardiovasculares

Difusão 54 53

Suplementação nutricional (5ª Ed.) Difusão 51 46

Suplementação nutricional (6ª Ed.) Difusão 69 67

Aprendizagem motora (6ª ed.) Especialização 76 10

Atividade física e saúde (1ª Ed.) Especialização 80 30

Nutrição aplicada ao exercício físico (2ª Ed.) Especialização 64 25

Total 394 231

2013

Curso Natureza Matriculados Aprovados

Suplementação nutricional (7ª Ed.) Difusão 93 90

Suplementação nutricional (8ª Ed.) Difusão 49 46

Suplementação nutricional aplicada ao exercício - à 

distância (1ª Ed.)

Difusão 79 76

Treinamento de força: da saúde ao alto rendimento (1ª Ed.) Especialização 98 Em andamento

Aprendizagem motora (7ª Ed.) Especialização 67 Em andamento

Nutrição aplicada ao exercício físico (3ª Ed.) Especialização 81 Em andamento

Total 467 212



2524

2014 (até julho)

Curso Naturaza Matriculados Aprovados

Curso Modular de Futebol 

Internacional - Brasil & 

Inglaterra

Difusão 151 148

Aprendizagem motora (8ª Ed.) Especialização 56 Em andamento

Total 207 148

Gráfi co 21: Número de alunos matriculados em cursos de extensão.

5.2 Programas de ati vidade fí sica oferecidos à comunidade

5.2.1 Cursos comunitários

Os cursos comunitários são programas de ati vidade fí sica dirigidos ao público interno e externo à Universidade, vinculados a 

ati vidades de ensino e pesquisa, visando a práti ca orientada da ati vidade fí sica e treinamento práti co supervisionado ao corpo 

discente de graduação:

• Aprendendo a nadar

• Ati vidade fí sica para asmáti cos

• Condicionamento fí sico

• Condicionamento fí sico e hidroginásti ca

• Condicionamento fí sico e reestruturação corporal

• Curso de ressuscitação de parada cardíaca

• Educação fí sica para idosos

• Educação fí sica para adultos com comprometi mento neurológico: reabilitação

• Hidroginásti ca

• Natação inclusiva

• Natação para crianças

• Natação para adultos

• Saúde e bem-estar na obesidade
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Gráfi co 22: Número de alunos matriculados em cursos à comunidade.

Figura 07:  Aulas dos cursos à comunidade.

5.2.2 Programa Exercício e Coração

O projeto Exercício e Coração oferece gratuitamente à população informações sobre exercício e saúde, avaliação de risco 

cardiovascular para a práti ca de exercícios e prescrição/orientação individualizada de ati vidade fí sica. Com ati vidades regulares, o 

projeto é desenvolvido no Parque Dr. Fernando Costa, desde o ano 2000.

5.2.3 Programa de Condicionamento Físico Aplicado à Prevenção Cardiológica Primária e Secundária

Programa de condicionamento fí sico do Insti tuto do Coração do HCFMUS, desenvolvido em parceria com a EEFE desde 1989, 
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em que o aluno conta com a supervisão cardiologistas e a orientação direta de professores de educação física especializados em 

condicionamento físico.

5.3 Projetos beneficiados pelo Fundo de Cultura e Extensão

ANO 2010 2011 2012 2013 2014

Número de projetos beneficiados 2 2 3 3 1 

(em análise)

Valor total recebido (R$) 19.834,53 5.800,00 19.500,00 20.280,00

5.4 Projetos beneficiados pelo Programa “Aprender com Cultura e Extensão”

ANO 2010 2011 2012 2013 2014

Número de projetos 8 11 10 7 8

Número de bolsistas 23 28 39 23 21

 6 ASSISTÊNCIA TÉCNICA ACADÊMICA
Compete à Assistência Técnica Acadêmica:

• Assessorar o Diretor, o Vice-Diretor, o corpo docente e discente nos assuntos acadêmicos; 

• Organizar as reuniões da Congregação e do Conselho Técnico Administrativo (CTA);

• Organizar os trabalhos administrativos dos concursos da carreira docente, eleições de membros de colegiados e para escolha 

do Diretor e do Vice-Diretor da Unidade, cerimônias de colação de grau;

• Supervisionar as atividades dos Serviços de Graduação, de Pós-Graduação,  de Cultura e Extensão Universitária, Secretaria de 

Pesquisa e Seção de Apoio Didático.

6.1 Concursos realizados

Acesso à carreira

• 2011 - Professor Doutor - EFE - Área: Gestão do Esporte: marketing, comunicação e jornalismo - 

Ary José Rocco Jr.;

• 2011 - Professor Doutor - EFE - Área: Esporte nas Disciplinas: Introdução à Educação Física e ao Esporte I e II, Seminários em 

Educação Física e Esporte e Seminários em Estudos do Esporte - Hamilton Augusto Roschel da Silva;

• 2011 - Professor Doutor - EFP - Área: Estudo do Comportamento motor de populações especiais - Flávio Henrique Bastos;

• 2013 - Professor Doutor - EFB - Área: Genética da Atividade Motora - Guilherme Giannini Artioli;

• 2013 - Professor Doutor - EFE - Área: Ginástica Artística/Pedagogia do Esporte - Michele Viviene Carbinatto;

• 2013 - Professor Titular - EFE - Área: Treinamento Esportivo - Valmor Alberto Augusto Tricoli. 

 

Livre-Docência

• 2011 - EFE - Área: Treinamento Esportivo - Alexandre Moreira;

• 2014 - EFB - Área Nutrição Aplicada à Atividade Motora – Bruno Gualano;

• 2014 - EFE - Área: Treinamento Esportivo – Rômulo Cássio de Moraes Bertuzzi;

• 2014 - EFP - Área: Comportamento Motor e Educação Física no Ciclo de Vida - Jorge Alberto de Oliveira.

 

Processos Seletivos para Docentes Temporários

• 2013 - EFB Professor Contrato Nível III - Fabiana Braga Benatti;

• 2013 - EFP Professor Contrato Nível III - Maria Luiza Tanure Alves;

• 2013 - EFP Professor Contrato Nível III - Maurício Teodoro de Souza;

• 2013 - EFP Professor Contrato Nível III - Gilberto Cândido Laurentino.
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7 INFRAESTRUTURA ACADÊMICA

7.1 Audiovisual

Em 2011, foi elaborado um projeto para a renovação dos equipamentos audiovisuais das áreas didáticas, com instalação de 

equipamento multimídia em todas nas salas de aula, troca dos equipamentos de áudio da 

piscina e salões de aulas práticas.  

Com a passagem do atendimento da área de audiovisual da Seção de Apoio Acadêmico, 

responsável pelo gerenciamento do material esportivo e recreativo e dos espaços didáticos, 

para o Serviço Técnico de Informática, promoveu-se o treinamento técnico da equipe para 

assegurar a qualidade do atendimento prestado em face às novas atividades incorporadas. 

Nos anos seguintes, para melhor adequação às novas tecnologias, foi realizada a compra de 

microcomputadores, televisor LED 3D de 46” e novos equipamentos de videoconferência 

devido sua crescente utilização. Também foram confeccionados púlpitos para o melhor 

posicionamento e segurança dos equipamentos e foi trocado o cabeamento de audiovisual 

já existente para o sistema HDMI em todas as salas de aula .

Figura 08: Sistema audiovisual das salas de aula.

7.2 Mobiliário

Ainda, com verba concedida pela COP para compra de mobiliário, foi realizada a aquisição de novas carteiras universitárias em 

resina.

7.3 Material esportivo e recreativo

Atendendo a demanda das atividades acadêmicas da EEFE, no período de 2012 e 2013, foram realizadas várias aquisições de 

material esportivo e recreativo através de processo licitatório:

Aquisição de material esportivo

2012 material esportivo e recreativo R$ 71.718,33

2013 aquisição de tatame olímpico R$ 31.300,00

2013 material esportivo e recreativo R$ 14.793,54

Figura 09: Infraestrutura de aulas práticas.
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8 EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS ORGANIZADOS
Vale destacar o crescimento significativo de eventos acadêmicos e científicos ao longo desses quatro anos de gestão.  

2010

• 24o e 25o Festival USP de Natação, Departamento de Esporte, 19/6 e 20/11;

• III Semana de Marketing Esportivo, EEFUSP Júnior, 23 a 27/8;

• Projeto Dança de Salão, alunos de graduação;

• Projeto Kung-Fu, alunos de graduação;

• Projeto Taekwondo para público universitário, alunos de graduação;

• Visita USP e as Profissões, PRCEU/CCEX, 29/5;

• Palestra Estratégia da Marca Puma na Copa do Mundo, EEFUSP Jr., 2/6;

• Semana de Arte e Cultura, PRCEU/CCEX, 20 a 24/9;

• IV Feira USP de Profissões, PRCEU/CCEX, 5 a 7/8;

• Palestra Treinamento Concorrente: efeito da interferência e estrutura, EEFUSP Jr., 1o/10;

• Mesa de debate – Bacharelado e Licenciatura, Centro Acadêmico Rui Barbosa, 27/10; 

• Semana da Licenciatura, Departamento de Pedagogia, 8 a 12/11.

 

2011

• II Ciclo de Palestras – Esporte e Alto Rendimento, grupo PET, 16/3 a 8/6 e 29/8 e 3/10;

• Seminário da Pós-Graduação, CPG, 22/3;

• I Feira de Esporte e Carreira, EEFUSP Jr., 27 e 28/4;

• Palestra Oportunidades de Trabalho nos Jogos Olímpicos 2016, EEFUSP Jr., 28/4 (parte da FEC);

• IV Curso de Surf, EEFUSP Jr., de 3/5 a 5/7;

• Visita USP e as Profissões, PRCEU/CCEX, 14/5;

• Palestra Rumos – FUVEST, grupo PET, 1º/6;

• 26o e 27o Festival USP de Natação, Departamento de Esporte, 18/6 e 19/11;

• Palestra de Marketing Esportivo com Armênio Neto, EEFUSP Jr., 29/6; 

• Seminários Nacionais Educação Física e Sociedade, Departamento de Pedagogia, 28 a 30/6;

• I Simpósio dos Alunos de Pós-Graduação, alunos de pós-graduação, 22/7;

• Simpósio Internacional Exercício, Estresse Oxidativo e Claudicação, Departamento de Biodinâmica, 25/7;

• V Feira USP de Profissões, 4 a 6/8;

• IV Semana de Marketing Esportivo, EEFUSP Jr., 22 a 25/8;

• Seminário Internacional Educação Física e Sociedade, Departamento de Pedagogia, 29/8 a 1o/9;

• III Congresso de Iniciação Científica USP-Unicamp-Unesp, CPq, 8 e 9/9;

• Palestra The Training Role of Steroid Hormones and their Use in Elite Sport com Blair Crewther (Imperial College of London), 

Departamento de Esporte, 13/9;

• Seminário Mulher, Gênero e Movimento, Departamento de Pedagogia, 16/9;

• Semana de Arte e Cultura, PRCEU/CCEX, 19 a 23/9;

• Palestra Tendências e Perspectivas em Gestão do Esporte com Pedro Sarmento (Universidade do Porto) - à distância) 

Departamento de Esporte, 22/9;

• Simpósio de Exercício Físico e Variabilidade da Frequência Cardíaca e da Pressão Arterial, Departamento de Biodinâmica, dias 

22 e 23/9;

• Projeto Cinema e Corpo, organizado pelo Departamento de Pedagogia, 28/9 (estreia);

• Palestra Exercise in Mitochondrial Diasease com Mark Tarnapolsky (McMaster University Medical Center), 7/10;  

• Semana do Empreendedorismo, grupo PET, 17 a 21/10;

• Palestra Exercise and Kidney Function: Past, Presente and Future com Jacques Poortmans (Universidade Livre de Bruxelas), 

Departamento de Biodinâmica, 17/10;

• Palestra Creatine Supplementation in Humans: Investigations on Safety and Efficiency com Jacques Poortmans (Universidade 

Livre de Bruxelas), Departamento de Biodinâmica, 19/10;
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• Palestra Análise de Desempenho, EEFUSP Jr., 24/10;

• Palestra Biomechanics of Running Shoes com Darren Stefanyshyn (University of Calgary), Departamento de Biodinâmica, 25/10;

• III Copa EEFE de Natação, EEFUSP Jr., 4/11;

• Seminário Aplicado sobre Lesões em Corrida de Rua, EEFUSP Jr., 9/11;

• Semana da Licenciatura, Departamento de Pedagogia, 12/ 11;

• Palestra Running Injuries: Why? com Reed Ferber (University of Calgary), Departamento de Biodinâmica, 16/11;

• Palestra The Influence of High-intensity Exercise in Health and Disease, from Population to Cell com. Øivind Rognmo (Norwegian 

University of Science and Technology), EEFE, 23/11; 

• Palestra Falls Prevention in the Elderly com Stephen Lord (Neuroscience Research Australia), EEFE, 30/11;

• Palestra The Role of Tissue Niche in Muscle Regeneration and in the Pathogenesis os Muscular Dystrophy: New Insights and 

Therapeutic Perspectives com Antonio Musaró (University of Rome La Sapienza), EEFE, 30/11;

• 1th Symposium of Exercise Physiology and Molecular Biology, Departamento de Biodinâmica, 24/11;

• XI Seminário de Educação Física Escolar: Saberes Docentes, Departamento de Pedagogia, 25 a 27/11;

• 1º Conferências USP sobre envelhecimento, EE Ribeirão Preto, FOB, FO, EEFE, EEFE Ribeirão Preto, 1o e 2/12.

 

2012

• Projeto Cinema e Corpo, Departamento de Pedagogia, sessões ao longo do ano no Cinusp;

• I Ciclo de Conferências em Educação Física e Esporte 2012/2013, CPq;

• Dança de Salão para Comunidade USP, alunos de graduação;

• Curso de Férias Teórico Prático Modular, Departamento de Biodinâmica, 6 a 11/2;

• Seminário de Pós-Graduação da EEFE, CPG, 28/2;

• Simpósio Virtual de Gestão Desportiva AIGD, Departamento de Esporte, 14/3;

• Seminário em Ética e Estética: Temas em Educação Física e Esporte, Departamento de Pedagogia, 13/4;

• I Semana de Jornalismo Esportivo, EEFUSP Jr., 26 a 30/3;

• Surf: Administração, Marketing e Gestão de Negócios, AAA Rui Barbosa, 24/4 a 19/6;

• Seminário Desenvolvimento da Ação e Cognição na Infância: Perspectivas de investigação e intervenção, Departamento de 

Pedagogia, 3 e 4/5;

• II Feira Esporte e Carreira, EEFUSP Jr., 16 e 17/5;

• III Ciclo de Palestras em Treinamento Esportivo, grupo PET, 24/5 (início);

• IV Copa EEFE de Natação, EEFUSP Jr., 26/5;

• Visita - USP e As Profissões, PRCEU/CCEX, 16/6;

• 28o e 29o Festival USP e Natação, Departamento de Esporte, 16/6 e 24/11 ;

• Seminário sobre Esporte na Terceira Idade, EEFUSP Jr., 21/6;

• Palestra Artificial Selection for Rat Models of Complex Disease Risks: an Evolutionary Strategy com Steve Britton (University of 

Michigan), Departamento de Biodinâmica, 29/6;

• X Encontro Regional de Estudantes de Educação Física, CARB, 29/6 a 1o/7;

• Workshop em Gestão do Esporte - Copa do Mundo de Futebol 2014, Departamento de Esporte, 2/7;

• Palestra Preparação Motora em Tarefas Antecipatórias com Prof. Welber Maranovic (University of Queensland), Departamento 

de Pedagogia, 29/6;

• Palestra Controle Postural com Alexander Aurin (University of Illinois at Chicago), EACH/EEFE, 11/7;

• VI Feira USP de Profissões, PRCEU/CCEX, 2 a 4/8;

• Palestra de Marketing Esportivo, EEFUSP Jr., 9/8;

• Seminário Internacional de Jogos Tradicionais, Departamento de Pedagogia, 15 a 17/8;

• Palestra Advanced Methods in Biomechanics: Posture com Joseph Hamill (University of Massachusetts), EACH/EEFE, 22/8;

• V Semana de Marketing Esportivo, EEFUSP Jr., 27 a 31/8;

• Palestra Advanced Methods in Biomechanics: Coordination com Joseph Hamill (University of Massachusetts), EACH/EEFE, 29/8;

• Workshop em Gestão do Esporte - Gestão de Entidades de Fitness/Wellness, Departamento de Esporte, 3/9;

• Semana Internacional de Bioquímica e Nutrição do Exercício, Departamento de Biodinâmica, 10 a 13/9;
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• Seminário Internacional Mulher, Gênero e Movimento, Departamento de Pedagogia, 16/9;

• IV Congresso de Iniciação Científica da USP-Unicamp-Unesp, CPq, realizado na FEF-Unicamp, 17 e 18/9;

• 17ª Semana de Arte e Cultura, PRCEU/CCEX, 17 a 21/9;

• Semana do Empreendedorismo, grupo PET, 15 a 19/10;

• Workshop em Gestão do Esporte - Gestão de Projetos Sociais de Esporte, Departamento de Esporte, 5/11;

• Visita - A Universidade e as Profissões, PRCEU/CCEX, 14/11;

• 2o  Conferências USP sobre Estresse, EE Ribeirão Preto, FOB, FO, EEFE, EEFE Ribeirão Preto, realizado na FOB-USP, 22 e 23/11;

• Seminário Internacional Atividade Física, Crescimento, Desenvolvimento e Saúde, Departamento de Biodinâmica e 

Departamento de Pedagogia, 22 e 23/11;

• Seminário Pró-PET/PET-Saúde, Departamento de Pedagogia, 29/11;

• II Simpósio dos Alunos de Pós-Graduação, alunos de pós-graduação, 30/11;

• Seminário sobre Lesões em Corrida de Rua, EEFUSP Jr., 23/8.

 

2013

• II Ciclo de Conferências em Educação Física e Esporte 2013-2014, CPq;

• Dança de Salão para Comunidade USP, alunos de graduação;

• Palestra com o técnico de futsal Kleber Maciel, AAA Rui Barbosa, 8/3;

• Seminário de Pós-Graduação, 13/3;

• Ciclo de Palestras PET EEFEUSP, grupo PET, 21/3 a 9/6;

• Palestra Advances in Assessment and Treatment of Postural Control Disorders com Fay Horak, Departamento de Biodinâmica, 8/4;

• Visita - USP e as Profissões, PRCEU/CCEX, 13/4;

• Simpósio Internacional sobre Políticas para o Esporte de Alto Rendimento no Contexto Internacional, Departamento de 

Esporte, 12 a 14/6;

• Palestras The Academic Field of Physical Education and its Perspectives From the Point of View of Pedagogical Subdisciplines 

e Physical Education Futures com David Kirk (University of Bedfordshire), 18/6;

• Seminário Internacional sobre Modelos Pedagógicos na Educação Física e Esporte: Prática Inovadoras, Departamento de 

Pedagogia e Cepeusp, 22/6;

• Symposium Master and PhD - Around the World, Departamento de Biodinâmica, 4/7;

• Symposium Exercise in Peripheral Artery Disease, Departamento de Biodinâmica, 5/7;

• Palestra Mecanismos Moleculares de Regulação da Estrutura e Função Muscular Esquelética na Saúde e na Doença com Jorge 

Lira Ruas (Karolinska Institutet, Suécia), EEFE, 6/8;

• 3o Conferências USP sobre Determinantes Sociais de Saúde e Ações Interprofissionais, EE Ribeirão Preto, FOB, FO, EEFE, EEFE 

Ribeirão Preto, 8 e 9/8;

• VII Feira USP de Profissões, PRCEU/CCEX, 8 a 10/8;

• Palestra Investigación y Producción Científica sobre Educación Física y Deportes en Argentina com Marcelo Ducart (Universidad 

de Rio Cuarto), Departamento de Pedagogia, 12/8;

• Workshop Game Analisys com Gilbert Fellingham (Brigham Young University), Dep. de Esporte, 21 a 23/8;

• Curso Bayesian Statistical Applied to Physical Education com Gilbert Fellingham (Brigham Young University), Departamento de 

Esporte, 19 a 20/8;

• V Congresso de Iniciação Científica USP-Unicamp-Unesp, CPq, 2 e 3/9;

• 18ª Semana de Arte e Cultura, 16 a 20/9;

• Workshop de Levantamento Olímpico, AAA Rui Barbosa, 11/10;

• 30o Festival USP de Natação, Departamento de Esporte, 19/10;

• III Feira Esporte e Carreira, EEFUSP Jr., 21 e 22/10;

• I Seminário de Atenção ao Desenvolvimento Infantil, Departamento de Pedagogia, 25/10;

• Simpósio Pós-Graduação em Gestão do Esporte no Brasil, Departamento de Esporte, 25 e 26/10;

• II International Mini-symposium on Nutrition, Metabolism & Genetics Applied to Exercise, Departamento de Biodinâmica, 21/11;

• XI Seminário de Educação Física Escolar: da Inspiração à Ação, Departamento de Pedagogia, 22 a 24/11;
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• Curso de Biofeedback, Departamento de Esporte, 3/12;

• Curso TetraPrep 2013/2014, EEFUSP Jr., 8/12;

• Seminário Memórias do Brasil Olímpico, Departamento de Esporte, 18/12.

 

2014

• II Ciclo de Conferências em Educação Física e Esporte 2013-2014, CPq;

• III Simpósio dos Alunos de Pós-Graduação da EEFE-USP, alunos de pós-graduação, 14/2;

• Palestra Biópsia muscular por agulha percutânea - fundamentos teóricos e aplicações na pesquisa e na clínica com: Prof. Dr. 

Leslie Boobis (City Hospital Sunderland), Departamento de Biodinâmica, 13/2;

• Seminário da Pós-Graduação, CPG, 20/3;

• Visita USP e as Profissões, PRCEU/CCEX, 22/3;

• VI Curso Modular Internacional de Futebol Brasil & Inglaterra, Departamento de Esporte, 14 a 18/4;

• Seminário Formação e Educação em Saúde: o papel dos profissionais e das instituições, Departamento de Pedagogia, 24/4;

• Exposição Território do Brincar, Departamento de Pedagogia, 28/4 a 13/6;

• Workshop de Marketing Esportivo, EEFUSP Jr., 12 a 23/5;

• 31o Festival USP de Natação, Departamento de Esporte, 24/5;

• Debate Formação Profissional em Educação Física e Esporte, Comissão de Graduação, 27/5;

• Seminário sobre formação de treinadores, EEFUSP Jr., 30/5;

• V Copa EEFE de Natação, EEFUSP Jr., 31/5;

• Copa do Mundo Brasil 2014: Futebol Catalisador para Intercâmbio Cultural, Científico e Tecnológico, Departamento de Esporte, 

24/6;

• Simpósio New Insights in Exercise Sciences and Cardiovascular System, Dep.de Biodinâmica, 8/8;

• V Feira de Profissões, PRCEU/CCEX, 7 a 9/8.

• V Congresso de Iniciação Científica USP-Unicamp-Unesp, CPq, 8 e 9/9 Local: Unesp Rio Claro;

• IV Seminário Internacional de Estudos Olímpicos, Departamento de Esporte, 15 a 17/10.

9 PRÊMIOS

É significativo o número de prêmios recebidos pelos docentes e seus alunos durante esses quatro anos.

2011

• Menção Honrosa - Prêmio Capes de Tese 2010 - área Educação Física, concedido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Ensino Superior, ao aluno Dalmo Roberto Lopes Machado, sob orientação do Prof. Valdir José Barbanti.

• Prêmio Penberton - 2º lugar, concedido pela Coca-Cola, aos Profs. Bruno Gualano, Hamilton Augusto Roschel da Silva e demais 

autores. 

• Menção Honrosa na Categoria Pôster no VII Congresso Brasileiro de Epidemiologia, concedido pela ABRASCO, à Profa. Monica 

Yuri Takito e demais autores.

• Menção Honrosa pelo trabalho “Envolvimento dos microRNAs 29A e 29C no aumento da complacência ventricular em 

hipertrofia cardíaca induzida por treinamento físico aeróbico em ratas normotensos”, no XV Simpósio Brasileiro de Fisiologia 

Cardiovascular à Profa. Edilamar Menezes de Oliveira e demais autores. 

• Prêmio Jovem Investigador, pelo trabalho “Dieta e treinamento físico melhoram a sensibilidade quimiorreflexa em pacientes 

com síndrome metabólica e apnéia obstrutiva do sono”, no 14º Congresso Brasileiro de Obesidade e Síndrome Metabólica, ao 

Prof. Carlos Eduardo Negrão e demais autores. 

• Prêmio Melhor Pôster, pelo trabalho “Dieta e treinamento físico melhoram a sensibilidade quimiorreflexa em pacientes com 

síndrome metabólica e apnéia obstrutiva do sono”, no 16º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes, ao Prof. Carlos 

Eduardo Negrão e demais autores. 

• IX Prêmio Maria Lúcia Ferrari Cavalcanti - Categoria Nutrição Esportiva - 1º lugar, pelo trabalho “Os efeitos da suplementação 

com creatina em pacientes com diabetes do tipo 2”, concedido pelo Conselho Regional de Nutrição - 3ª Região, aos Profs. 
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Bruno Gualano,  Hamilton Augusto Roschel da Silva e demais autores.

• IX Prêmio Maria Lúcia Ferrari Cavalcanti - Categoria Nutrição Esportiva - 2º lugar, pelo trabalho “A perda rápida de peso seguida 

por um período de recuperação não afeta o desempenho de lutadores”, concedido pelo Conselho Regional de Nutrição - 3ª 

Região, aos Profs. Antonio Herbert Lancha Junior, Bruno Gualano, Emerson Franchini e demais autores. 

• Prêmio Pesquisa Aplicada - 1º lugar na Sessão de Tema Livre, pelo trabalho “A função barorreflexa espontânea está prejudicada 

em usuários de anabolizantes”, no XII Simpósio de Educação Física / XXXII Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de 

São Paulo, ao Prof. Carlos Eduardo Negrão e demais autores. 

• Menção Honrosa “MicroRNA 208 está envolvido na regulação da expressão gênica de &#946;-MHC em hipertrofia cardíaca 

induzida por treinamento físico aeróbio”, no XII Simpósio de Educação Física / XXXII Congresso da Sociedade de Cardiologia do 

Estado de São Paulo, à Profa. Edilamar Menezes de Oliveira e demais autores. 

• Prêmio Pesquisa Básica e Prêmio dos Departamentos “Papel das células progenitoras endoteliais derivadas da medula óssea 

na revascularização muscular induzida pelo treinamento Físico Aeróbio de SHR”, no XII Simpósio de Educação Física / XXXII 

Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, à Profa. Edilamar Menezes de Oliveira e demais autores. 

• Melhores Trabalhos – Apresentação Oral – Área Clínica, pelo trabalho “Sessão de exercício resistido proposta pelo American 

Heart Association reduz a pressão arterial de sono de negros moçambicanos”, no XIX Congresso da Sociedade Brasileira de 

Hipertensão, à Profa. Cláudia Lúcia de Moraes Forjaz e demais autores. 

• Melhor Trabalho - Apresentação Oral - Área Experimental, pelo trabalho “Aerobic Exercise Training-Induced Cardiac Hypertrophy 

Involves Regulatory MicroRNAs, Decreased ACE-ANG II, and Synergistic Regulation of ACE2-ANG (1-7)”, no XIX Congresso da 

Sociedade Brasileira de Hipertensão, à Profa. Edilamar Menezes de Oliveira e demais autores.

• Prêmio Alvaro Osório de Almeida - 1o Lugar, pelo trabalho “Aerobic exercise training induced cardiac hypertrophy involves 

regulatory microRNAs, decreased ace-ANG II, and synergistic regulatory of ace2-ANG (1-7)”, concedido pela Federação de 

Sociedades de Biologia Experimental, à Profa. Edilamar Menezes de Oliveira e demais autores. 

• Menção Honrosa, pelo trabalho “MicroRNAs 133s and 133B are modulated by aerobic training in spontaneously hypertensive 

rats”, concedida pela Federação de Sociedades de Biologia Experimental, à Profa. Edilamar Menezes de Oliveira e demais 

autores. 

• Menção Honrosa, pelo trabalho “Heart remodeling induced by the nandrolone and resistance training: role of fetal genes 

and implications for cardiac pathophysiology”, concedida pela Federação de Sociedades de Biologia Experimental, à Profa.  

Edilamar Menezes de Oliveira e demais autores. 

• Honra ao Mérito “Lack of Beta2-adrenoceotirs acellerates skeletal muscle atrophy in ischemia-induced heart failure mice”, 

concedida pela Federação de Sociedades de Biologia Experimental, à Profa. Patricia Chakur Brum e demais autores. 

2012

• Special Travel Grant, ISH New Investiagtor Poster Award - Finalist e ISH Internacional Forum Basic Science Poster Prize – 

Winner, no 24th Scientific Meeting of the Internaciola

• Travel Award 2012, no ESC Council on Basic cardiovascular Sicence, à Profa Edilamar Menezes de Oliveira.

• Prêmio Melhor Pesquisa Básica “Prof. Dr. Cantídio de Moura Campos” - 1º lugar, pelo trabalho “Papel do microRNA208-a Na 

hipertrofia cardíaca induzida por treinamento físico aeróbio”, no XXXIII Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de 

São Paulo, à Profa. Edilamar Menezes de Oliveira e demais autores.

• Prêmio Melhor Pesquisa Aplicada - 2º lugar, pelo trabalho “Comparação do impacto do exercício físico e estresse mental no 

controle neurovascular em pacientes após infarto agudo”, no XXXIII Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São 

Paulo, aos Profs. Carlos Eduardo Negrão, Maria Urbana Pinto Brandão Rondon e demais autores.

• Prêmio Mérito Interdisciplinar - Departamento de Educação Física - 1º lugar, pelo trabalho “Treinamento físico aeróbico 

reduz estresse oxidativo e hiperativação do sistema ubiquitina proteassoma prevenindo a atrofia do músculo esquelético na 

insuficiência cardíaca”, no XXXIII Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, concedido pela Sociedade de 

Cardiologia do Estado de São Paulo, à Profa. Patricia Chakur Brum.

• Prêmio de Departamento de Educação Física, 1o lugar pelo trabalho “Inibição da NDPH oxidase e treinamento físico aeróbico 

previnem atrofia muscular em ratos infartados”, no XXXIII Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, 

concedido pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, à Profa. Patricia Chakur Brum.
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• Prêmio de Departamento de Educação Física, 2o lugar  “Efeitos do treinamento aeróbico associado à suplementação com 

leucina na musculatura esquelética em modelo genético de insuficiência cardíaca”, no XXXIII Congresso da Sociedade de 

Cardiologia do Estado de São Paulo, concedido pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, à Profa. Patricia Chakur 

Brum.

• Prêmio de melhor trabalho da área experimental, concedido pela Sociedade Brasileira de Hipertensão, à Profa. Edilamar 

Menezes de Oliveira e demais autores.

• Prêmio Nacional de Gestão Educacional, Humus Consultoria Educacional, ao Prof. Ary Jose Rocco Junior e demais autores.

• Prêmio Capes de Tese 2011 - área Educação Física, concedido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino 

Superior, ao aluno Bruno Gualano, sob orientação do Prof. Antônio Herbert Lancha Junior.

• 1º lugar - Prêmio Jovem Cientista, pelo trabalho “Avanços em genômica para diagnósticos moleculares no esporte”, concedido 

pelos CNPq, Fundação Roberto Marinho, Gerdau e GE, ao Prof. Carlos Eduardo Negrão e demais autores.

• Menção Honrosa pelo trabalho “Hipotensão pós-exercício resistidos em homens de meia idade”, no XX Congresso da Sociedade 

Brasileira de Hipertensão, à Profa. Cláudia Lúcia de Moraes Forjaz.

• International Early Career Physiologist Travel Award pelo trabalho “Protein Quality Control Disruption by PKCβII in Heart 

Failure; Rescue by the Selective PKCβII Inhibitor, βIIV5-3”, concedido pela American Physiological Society, à Profa. Patricia 

Chakur Brum e demais autores.

• Melhor Trabalho - Pôster “High- versus moderate-intensity aerobic exercise training effects on skeletal muscle of infarcted 

rats”, no I Simpósio Brasileiro de Genômica e Esporte, promovido pela Universidade Federal de São Paulo, à Profa. Patricia 

Chakur Brum e demais autores.

• Young Investigators Award Travel Grant, pelo trabalho “Fast start strategy induces different individual responses in velocity 

regulation during a 10km race”, no 17o European College of Sport Science, concedido pelo European College of Sports Science, 

ao Prof. Rômulo Cássio de Moraes Bertuzzi e demais autores.

• Menção honrosa pelo trabalho “O polimorfismo do gene ACTN3 afeta as respostas metabólicas e a perda de peso em mulheres 

submetidas ao treinamento físico combinado à dieta?”, no Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP, ao Prof. 

Antonio Herbert Lancha Junior e demais autores.

• Menção honrosa pelo trabalho “Efeito agudo de intensidades máxima e sub-máxima na potencialização do desempenho do 

salto vertical”, no Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP, ao Prof. Valmor Alberto Augusto Tricoli e demais autores.

2013

• Melhor Trabalho Pôster, pelo trabalho “Resposta da Siga Salivar a diferentes condições de competição em jogadores de futebol 

de campo da categoria SUB-17”, no I Simpósio Brasileiro de Imunologia no Esporte, promovido pela Universidade Federal de 

São Paulo/Escola Paulista de Medicina, ao Prof. Alexandre Moreira e demais autores.

• ISEI 2013 Early Career Researcher Award, pelo trabalho “Profile of cytokines and soluble TNF receptors in response to moderate 

and intense exercises in active and remission patients with systemic lúpus”, no 11th Symposium of International Society of 

Exercise and Immunology, ao Prof. Bruno Gualano e demais autores.

• Prêmio Melhor Pesquisa Aplicada - 1º lugar, pelo trabalho “Treinamento aeróbico restaura s incompetência cronotrópica em 

crianças com lúpus eritematoso sistêmico”, no XXXIV Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo - XIV 

Simpósio de Educação Física e Esporte - Departamento de Educação Física e Esporte, concedido pela Sociedade de Cardiologia 

do Estado de São Paulo, ao Prof. Bruno Gualano e demais autores.

• Prêmio Melhor Pesquisa Aplicada - 2º lugar, pelo trabalho “Pressão arterial clínica e ambulatorial pós-exercício resistido em 

homens de meia idade: mecanismos hemodinâmicos”, no XIV Simpósio de Educação Física e Esporte - Departamento de 

Educação Física e Esporte, concedido pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, à Profa. Cláudia Lúcia de Moraes 

Forjaz e demais autores.

• Prêmio Melhor Pesquisa Aplicada - 3º lugar, pelo trabalho “Efeito do ergômetro nas respostas cardiopulmonares máximas 

de pacientes com claudicação intermitente e diferentes capacidades de caminhada”, no XIV Simpósio de Educação Física e 

Esporte - Departamento de Educação Física e Esporte, concedido pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, à 

Profa. Cláudia Lúcia de Moraes Forjaz e demais autores.

• Prêmio Poster Comentado - 3º lugar, pelo trabalho “Efeito da prescrição de caminhada não supervionada sobre o risco 
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cardiovascular global de usuários de um parque público”, no XIV Simpósio de Educação Física e Esporte - Departamento de 

Educação Física e Esporte, concedido pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, à Profa. Cláudia Lúcia de Moraes 

Forjaz e demais autores.

• Prêmio Prof. Artur Beltrame Ribeiro na Área Clínica - 1º lugar, pelo trabalho “Efeito do captopril na hipotensão pós-exercício 

resistido em hipertensos”, no XXI Congresso Brasileiro de Hipertensão, concedido pela Sociedade Brasileira de Hipertensão, 

às Profas. Cláudia Lúcia de Moraes Forjaz, Edilamar Mezenes de Oliveira, Patricia Chakur Brum, Taís Tinutti e demais autores.

• 1o lugar no Prêmio Melhor Pesquisa Aplicada no XXXIV Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, 

concedido pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, ao Prof. Hamilton Augusto Roschel da Silva e demais autores.

• Prêmio Jovem Investigador Michel Jamra/SBIC - categoria Pós-Graduandos - 2o lugar, pelo trabalho “Ativação seletiva do 

controle de qualidade mitocondrial minimiza a progressão da insuficiência cardíaca induzida por infarto do miocárdio”, 

concedido pela Federação de Sociedades de Biologia Experimental, à Profa. Patricia Chakur Brum e demais autores.

• Menção Honrosa pelo trabalho “Caracterização de uma nova molécula no tratamento da insuficiência cardíaca: teste pré-

clínicos com a alda-1”, na Conferências USP 2013 sobre Determinantes Sociais de Saúde e Ações Interprofissionais, à Profa. 

Patricia Chakur Brum e demais.

• Menção Honrosa no Prêmio Tese Destaque USP, concedida pela Universidade de São Paulo ao aluno Luis Roberto G. Bechara, 

sob orientação da Profa. Patricia Chakur Brum.

• Young Investigators Award Travel pelos trabalhos “ACTN3 gene polymorphism: association with aerobic fitness” e “Strength 

training alters the pacing strategy during a 10-km running race”, no 18o European College of Sport Science, concedido pelo 

European College of Sport Science, ao Rômulo Cássio de Moraes Bertuzzi

• Prêmio Capes de Tese 2012 - área Educação Física, concedido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino 

Superior à aluna Fabiana Benatti, sob orientação do Prof. Antônio Herbert Lancha Junior.

• Menção Honrosa pelo trabalho “Percepção e diálogo intercorporal: a experiência do hipismo”, no 21º Simpósio Internacional 

de Iniciação Científica da USP, à Profa.Ana Cristina Zimmermann e demais autores.

• Prêmio viagem pelos trabalhos “The Asthmatic Child’s Bedroom: A Pilot Project” e “Asthma and Climatic Factors”, no 19th 

International Symposium of Adapted Physical Activity, à Profa. Sylvia Lúcia de Freitas.

2014

• Melhor Pôster na área de Treinamento, pelo trabalho intitulado “Testosterona e potência: influência no desempenho de 

velocidade de futebolistas de elite”, concedido no V Congresso de Ciência do Desporto e IV Seminário Internacional de Ciência 

do Desporto, ao Prof. Alexandre Moreira e demais autores.

• Prêmio Melhor Pesquisa Aplicada - 1º lugar, pelo trabalho “Fase do dia em que o exercício aeróbico é realizado modifica as 

características e os mecanismos da hipotensão pós-exercício”, concedido no XV Simpósio de Educação Física e Esporte da 

Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, à Prof. Cláudia Lúcia de Moraes Forjaz e demais autores.

• Prêmio Mérito Interdisciplinar - 1º Lugar, pelo trabalho “Treinamento físico resistido não diminui a pressão arterial e não 

altera os fatores inflamatórios de idosos hipertensos homozigotos para o alelo deleção do polimorfismo do gene da enzima 

conversora de angiotensina I (D/D)”, no XXXV Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, à Profa. Edilamar 

Menezes de Oliveira e demais autores.

• Prêmio AAmed / GERARmed - 1º lugar pelo trabalho “Treinamento de força com instabilidade é mais efetivo do que o 

treinamento de força convencional para indivíduos com doença de Parkinson”, no V Congresso Brasileiro de Metabolismo, 

Nutrição e Exercício, aos Profs. Carlos Ugrinowitsch, Valmor Alberto Augusto Tricoli, Hamilton Roschel e demais autores.

• Prêmio AAmed / GERARmed - 2º lugar pelo trabalho “O treinamento físico aeróbico atenua a atrofia muscular induzida pela 

insuficiência cardíaca: contribuição da via de sinalizaçãoIGF-I/AKT/MTOR”, no V Congresso Brasileiro de Metabolismo, Nutrição 

e Exercício, à Profa. Patrícia Chakur Brum e demais autores.
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10 HOMENAGENS

2011

• Homenagem durante as comemorações dos 35 anos da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP - Portugal), 

promovida pela Prefeitura Municipal do Porto, à Escola de Educação Física e Esporte da USP.

• Título de Cidadão Honorário do “Porto Cidade da Ciência”, concedido pela Prefeitura Municipal do Porto ao Prof. Go Tani.

• Título de Cidadão Emérito, concedido pela Câmara Municipal de Tatui ao Prof. Alberto Carlos Amadio.

• Homenagem pelo reconhecimento pelos relevantes serviços prestados, promovida pela Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto ao Prof. Alberto Carlos Amadio.

• Paraninfo dos formandos do Curso de Licenciatura Centro Universitário UniItalo, turma 2010-2, pelo Prof. Antonio Carlos 

Mansoldo.

• Paraninfo dos formandos do Curso de Bacharelado do Centro Universitário UniItalo, turma 2011-1, pelo Prof. Antonio Carlos 

Mansoldo.

• Membro Honorário, concedidos pelo Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul ao Prof. Carlos 

Eduardo Negrão.

• Professor homenageado dos formandos do Curso de Bacharelado em Esporte da EEFE-USP, ao Prof. Carlos Ugrinowitsch.

• Paraninfo dos formandos do Curso de Bacharéis em Educação Física da EEFE-USP, pelo Prof. Emerson Franchini.

• Professor homenageado dos formandos do Curso de Bacharelado em Educação Física da EEFE-USP, ao Prof. Emerson Franchini.

• Paraninfo dos formandos do Curso de Licenciatura em Educação Física da EEFE-USP, pelo Prof. Luiz Eduardo Pinto Basto 

Tourinho Dantas.

• Paraninfo dos formandos do Curso de Bacharelado em Esporte da EEFE-USP, pelo Prof.Valmor Alberto Augusto Tricoli.

• Destaque Produção Científica UniÍtalo 2011, concedido pelo Centro Universitário Ítalo Brasileiro - CEPESq - Centro de Pesquisa 

UniÍtalo   ao Prof. Antonio Carlos Mansoldo.

2012

• Destaque Produção Científica UniÍtalo 2012, concedido pelo Centro Universitário Ítalo Brasileiro - CEPESq - Centro de Pesquisa 

UniÍtalo   ao Prof. Antonio Carlos Mansoldo.

• Menção de agradecimento, concedida pela Reitoria da Universidade de São Paulo ao Prof. Antonio Carlos Mansoldo.

• Professor homenageado dos formandos do Curso de Bacharelado da UnG, turma 2011/2, ao Prof. Antonio Carlos Mansoldo.

• Professor homenageado dos formandos do Curso de Bacharelado de Educação Física da EEFE-USP, ao Prof. Luciano Basso.

• Paraninfa dos formandos do Curso de Bacharelado em Educação Física da EEFE-USP, pela Profa. Monica Yuri Takito.

• Paraninfo dos formandos do Curso de Bacharelado em Esporte da EEFE-USP, pelo Prof. Valmor Alberto Augusto Tricoli.

• Homenagem “Mentores da Docência”, concedido pela Universidade Federal do Ceará ao Prof. Walter Roberto Correia.

2013

• Paraninfa dos formandos do Curso de Bacharelado em Esporte da EEFE-USP, pela Profa. Ana Lucia Padrão dos Santos.

• Destaque Produção Científica UniÍtalo 2012 e 2013, concedido pelo Centro Universitário Ítalo Brasileiro - CEPESq - Centro de 

Pesquisa UniÍtalo ao Prof. Antonio Carlos Mansoldo.

• Professor homenageado dos formandos do Curso de Educação Física, turma 2012-2, ao Antonio Carlos Mansoldo.

• Paraninfa dos formandos do Curso de Bacharelado em Educação Física da EEFE-USP, pela Profa. Camila Torriani Pasin.

• Homenagem como “Professor de Educação Física do ano de 2012” durante III Seminário Esporte, Atividade Física e Saúde, 

concedida pela Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Juventude ao Prof. Carlos Eduardo Negrão.

• Homenagem no IV Congresso de Educação Física do Vale do São Francisco pelos trabalhos científicos realizados, concedida 

pela Universidade Federal do Vale do São Francisco á Profa. Cláudia Lúcia de Moraes Forjaz.

• Professor homenageado dos formandos do Curso de Bacharelado em Esporte da EEFE-USP, ao Prof. Valmor Alberto Augusto 

Tricoli.

• Homenagem da Comissão de Assuntos Desportivos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - Dia do Educador Físico, 

concedida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ao Prof. Walter Roberto Correia.
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• Homenageada pelo Dia Internacional da Mulher em Sessão Solene do Prêmio Calor Humano, concedida pela Associação 

Beneficente e Cultural da Comunidade do Hospital das Clínicas à Profa. Kátia Rúbio.

2014

• Homenagens pela contribuição, nos últimos oito anos, na construção do conhecimento e na formação de recursos humanos, 

concedida pela organização do V Congresso Brasileiro de Metabolismo, Nutrição e Exercício aos Profs. Alexandre Moreira, 

Patrícia Chakur Brum e Valmor Alberto Augusto Tricoli.

11 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
A Seção de Relações Institucionais e Comunicação, criada oficialmente em dezembro de 2010, é responsável pelas diversas 

atividades de Internacionalização e de Comunicação, trabalhando articuladamente com a Direção e Assistências com o objetivo de 

organizar e dinamizar as relações da EEFE com outras instituições no que se refere a projetos e programas acadêmico-científicos 

de caráter e interesse coletivo e institucional.

Tanto a área de Internacionalização quando de Comunicação caracterizam-se por serem áreas estratégicas dentro da instituição e 

que estão em amplo desenvolvimento.

No período dessa gestão, as duas áreas foram alavancadas pelos programas estabelecidos na Universidade de São Paulo e pela 

organização das atividades no âmbito da Administração Central e Unidades.

12 INTERNACIONALIZAÇÃO

12.1 Convênios acadêmicos internacionais

Dando continuidade ao Programa de Internacionalização da EEFE-USP, os departamentos de ensino, por meio dos seus docentes ou 

grupos de estudos, firmaram convênios acadêmicos internacionais a fim de oficializar o desenvolvimento de atividades acadêmicas 

com instituições estrangeiras. As atividades desenvolvidas nas parcerias internacionais abrangem intercâmbio de alunos de 

graduação, pós-graduação, docentes e pesquisadores, bem como atividades de pesquisa, ensino e extensão.

Relação de Convênios

Universidade de Vigo - Espanha

Objeto: Cooperação acadêmica para intercâmbio de estudantes e docentes/pesquisadores

Coordenação: Kátia Rúbio

Vigência: 12/11/2008 a 11/11/2013 (Concluído)

 

Universidade de Tsukuba - Japão

Objeto: Cooperação acadêmica para intercâmbio de estudantes e docentes/pesquisadores

Coordenação: Myrian Nunomura

Vigência: 25/11/2009 a 25/11/2014

 

Université Paris Descartes - França

Objeto: Co-orientação de tese de doutorado de Fernanda Pessanha Vasquez

Coordenação: Kátia Rúbio

Vigência: 29/01/2010 a 02/11/2011 (Cancelado)
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Technische Universität Kaiserslautern - Alemanha

Objeto: Cooperação acadêmica para intercâmbio de estudantes e docentes/pesquisadores

Coordenação: Antonio Carlos Simões

Vigência: 30/06/2010 a 29/06/2015

Deutsche Sporthochschule Koln - Alemanha

Objeto: Cooperação acadêmica para fins de intercâmbio de estudantes e docentes/pesquisadores

Coordenação: Alberto Carlos Amadio

Vigência: 30/06/2010 a 29/06/2015 (Renovado)

 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto - Portugal

Objeto: Cooperação acadêmica para fins de intercâmbio de docente/pesquisadores, estudantes e membros da equipe técnica-

administrativa.

Coordenação: Maria Urbana Pinto Brandão Rondon

Vigência: 26/04/2012 a 25/04/2017 (Renovado)

 

Vrije Universiteit Brussel - Belgica

Objeto: Desenvolvimento de projeto “Sports Policy Factors Leading to International Sporting Success”

Coordenação: Maria Tereza Silveira Böhme

Vigência: 14/06/2012 a 13/06/2017 (Novo)

 

Universidad Nacional de Rio Cuarto

Objeto: Cooperação acadêmica a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação, 

estudantes de graduação e membros da equipe técnico-administrativa.

Coordenação: Yara Maria de Carvalho

Vigência: 29/08/2012 a 28/08/2015

 

Institute of Sport & Exercise Science of the University of Worcester  - Reino Unido

Objeto: Cooperação acadêmica para fins de intercâmbio de estudantes, docentes/pesquisadores e membros da equipe técnico-

administrativa.

Coodenador: José Alberto Aguilar Cortez

Vigência: 02/10/2012 a 01/10/2017 (Renovado)

 

Keck Graduate Institute of Applied Life Sciences - Claremont – EUA

Objeto: Cooperação no campo da saúde internacional e global relacionada com política, ciência, economia e ética.

Coordenador: Edilamar Menezes de Oliveira

Vigência: 04/09/2012 a 03/09/2017 (Novo)

 

Vrije Universiteit Brussel - Bélgica

Objeto: Cooperação acadêmica para co-orientação do estudante de doutorado  visando a preparação de tese de doutorado e 

dupla-titulação de Leandro Carlos Mazzei

Coordenação: Maria Tereza Silveira Böhme

Vigência: 01/08/2013 a 31/12/2015 (Novo)

 

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación - Valparaiso – Chile

Objeto: Cooperação acadêmica para fins de intercâmbio de estudantes de graduação

Coordenação: Antonio Herbert Lancha Junior

Vigência: 06/09/2013 a  05/09/2018 (Renovado)
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 Universidade Pedagógica - Maputo – Moçambique

Objeto: Cooperação acadêmica para fins de intercâmbio de estudantes de graduação e pós-graduação, docentes e membros da 

equipe técnico-administrativa

Coordenação: Cláudia Lúcia de Moraes Forjaz

Vigência: 11/09/2013 a 10/09/2018 (Renovado)

 

Norwegian University of Science and Technology - Noruega

Objeto: Cooperação acadêmica  para intercâmbio de alunos, docentes e pessoal técnico

Coordenação: Patricia Chakur Brum

Vigência: 04/09/2013 a 03/08/2018 (Novo)

 Figura 10 - Representação da cooperação da EEFE-USP com instituições estrangeiras

Além dos convênios em andamento, existem ainda os seguintes acordos em tramitação: Agro Paris Tech (França), Loughborough 

Univesity (Reino Unido) e Nottingham Trent University (Reino Unido).

12.2  Mobilidade estudantil

No Programa de Mobilidade de Estudantes de Graduação houve ampliação no número de opções de instituições de destino, tendo 

em vista o crescente número de convênios. O destaque desse período vai para o estabelecimento dos Programas “Ciência sem 

Fronteiras” do Governo Federal, lançado em 2011, e “USP Internacional”, da Universidade de São Paulo, lançado em 2012, que 

impulsionaram a participação em mobilidade internacional pelos alunos da EEFE-USP.

Dados consolidados dos Alunos de Graduação da EEFE-USP no exterior

1º e 2º sem/2010 1º e 2º sem/2011 1º e 2º sem/2012 1º e 2º sem/2013 1º sem/2014

8 6 12 23 9
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Figura 11 - Reunião de Alunos da EEFE durante o intercâmbio no exterior em 2013

Da mesma forma que ocorreu no número de alunos de graduação recebidos de instituições estrangeiras, observa-se um crescimento, 

principalmente em instituições conveniadas com a USP, mesmo com os indicativos de crise financeira em alguns países da Europa.

Dados consolidados dos Alunos de Graduação Estrangeiros na EEFE-USP

1º e 2º sem/2010 1º e 2º sem/2011 1º e 2º sem/2012 1º e 2º sem/2013 1º sem/2014

9 12 20 19 12

Figura 12: Alunos estrangeiros participando do Giro Cultural da USP em 2014.

Destaca-se que a EEFE-USP oferecerá novamente vagas para o Programa PEC-G, com ingresso previsto para 2015.

Uma modalidade que vem se disseminando na EEFE é a mobilidade de curta duração. Mais especificamente, são os cursos de 

verão, oferecidos pela Universidade de Tsukuba.  A cada ano, cresce o número de interessados. Para 2014, estão inscritos nove 

candidatos no processo de seleção. Ressalte-se que a Universidade de Tsukuba oferece um auxílio parcial para os alunos indicados 

pela EEFE-USP.

 Dados consolidados de participação de alunos da EEFE-USP em cursos de curta duração.

2010 2011 2012 2013 2014

- 1 2 4 2 (em andamento)
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Figura 13: Alunos de graduação (3) e pós-graduação (1) participantes do curso no Japão

12.3 Bolsas e Auxílios

 A tabela abaixo mostra o número de bolsas de estudos e auxílios recebidos por alunos de graduação.

Dados consolidados de bolsas de estudos e auxílios recebidos por alunos da EEFE-USP.

2010 2011 2012 2013 2014

Bolsa Mérito 2 16 6

Santander 2 1 3 1 2

CSF 4 1 2

Aux. Pro-Int PRG-USP 3

Aux. Inst. Estrangeira 1 1 4 2

12.4 Mobilidade docente

Neste período de quatro anos houve um aumento substancial no número de docentes que participaram de atividades técnico-

acadêmicas no exterior, conforme pode ser observado na tabela abaixo.  

Dados consolidados de docente da EEFE-USP em atividade no exterior

1º e 2º sem 2010 1º e 2º sem 2011 1º e 2º sem 2012 1º e 2º sem 2013 1º sem 2014

39 62 60 56 22

De maneira semelhante, um número elevado de professores visitantes e de delegações participaram de atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e em eventos científicos na EEFE-USP.
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Figura 14: Professores da Bélgica em sessão de debates na EEFE

Dados consolidados de professores de instituições estrangeiras desenvolvendo atividades acadêmicas na EEFE

1º e 2º sem 2010 1º e 2º sem 2011 1º e 2º sem 2012 1º e 2º sem 2013 1º sem 2014

* * 11 19 3 

 *cadastro a partir de 2012.

O número de delegações que visitaram a EEFE também foi expressivo. 

 Tabela: Dados consolidados de delegações estrangeiras recebidas pela EEFE 

1º e 2º sem 2010 1º e 2º sem 2011 1º e 2º sem 2012 1º e 2º sem 2013 1º sem 2014

* * 3 9  -

*cadastro a partir de 2012.

12.5 Curso de Línguas

Nesse período, houve uma grande oferta de cursos de línguas destinados tanto aos alunos de graduação e pós-graduação quanto 

a funcionários e docentes:

• Espanhol - on-line (básico);

• Inglês - on-line (básico);

• Inglês - presencial (básico, intermediário e avançado);

• Mandarim - on-line (básico).

 

Dados consolidados de alunos de graduação matriculados em cursos de idiomas

2010 2011 2012 2013 2014

Espanhol – on-line 7 - - -  *

Inglês – on-line 56 10 5 14  *

* processo em andamento

Dados consolidados de alunos de pós-graduação matriculados em cursos de idiomas

 2010 2011 2012 2013 2014

Espanhol – on-line 2 - 2 - *

Inglês – on-line 8 6 9 7 *

 * processo em andamento
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 Dados consolidados de funcionários matriculados em cursos de idiomas

2010 2011 2012 2013 2014

Espanhol – on-line 1 - 3 4  *

Inglês – on-line - - 29 12  *

Inglês – presencial   - 8 *

* processo em andamento

Os cursos on-line foram oferecidos pela USP em acordo com o Instituto Cervantes (Espanhol) e Universia (Inglês). Os cursos de 

inglês, presencial, foram investidos pela EEFE-USP (6) e financiadas bolsas de estudo para funcionários com nível avançado (2).

12.6 Participação da EEFE em eventos na área

Na área de Internacionalização, a EEFE esteve representada nos seguintes eventos:

• 1o Encontro de Gestão de Relações Inter nacionais “USP pensa a internacionalização”, organizado pela Vice-Reitoria de Relações 

Internacionais da USP, realizado em Santos – SP, no período de 7 a 9/8/2011;

• 1o Encontro de Técnicos de Relações Internacionais de Faculdades de Educação Física, realizado em Belo Horizonte, organizado 

pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, nos dias 3 e 4/4/2012;

• 2o Encontro de Gestão de Relações Internacionais “O papel das unidades e órgãos na Internacionalização da USP”, organizado 

pela Vice-Reitoria de Relações Internacionais da USP, realizado em Guarulhos – SP, nos dias 5 e 6/9/2013;

• 2o Encontro de Técnicos de Relações Internacionais de Faculdades de Educação Física, realizado em Recife - PE, organizado pela 

Escola de Educação Física e Esporte da USP, nos dias 14 e 15/4/2014.

13 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO
Os canais de comunicação simplificaram-se e tornaram-se mais econômicos. No entanto, esses mesmos canais multiplicam-se, 

sendo a atualização da informação é de extrema velocidade e de abrangência mundial. Convencidos da importância estratégica 

da área, a Universidade de São Paulo organizou o 1º Encontro de Gestão da Comunicação da USP, que a partir das discussões e 

sugestões de algumas ações serão encaminhadas pelos grupos de trabalho. A seguir, serão apresentadas algumas das atividades 

desenvolvidas pela Unidade: 

• Atendimento ao Fale conosco do website (sob demanda)

• Assessoria à imprensa (sob demanda)

• Clipagem das notícias sobre a escola e seus docentes (acompanhamento diário);

 2010 2011 2012 2013 2014

Contatos do site * 51 64 64 57

Assessoria à 

imprensa

* 146 187 151 30

Clipping * * * 90 25

• Criação de realese/sugestão de pauta, com a média de um realese por mês (sob demanda); 

• Manutenção do conteúdo do website institucional, nas verões português e inglês, assim como do website comemorativo dos 

80 anos da EEFE-USP (alimentação diária);
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Figura 15: Print screens das telas do site institucional (inglês e portugues) e do site comemorativo EEFE 80 Anos.

• responsabilidade e manutenção do conteúdo das redes sociais da unidade (alimentação diária): Facebook - 4038 seguidores 

e Twitter - 424 seguidores; 

• criação e produção de material gráfico e digital para todas às áreas da unidade como cartazes, flyers, banners, apresentações, 

convites, entre outros, com a média de 10 por mês (sob demanda);
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Figura 16: Cartazes produzidos para divulgação de eventos na EEFE.

• registros fotográficos e manutenção do banco de imagens da Unidade, atualmente com cerca de  26 mil fotos (sob demanda); 

• divulgação, via mailing, de cadastrados e gerenciamento da lista de discussão de docente e funcionários (envio diário); 

• manutenção da agenda da unidade (alimentação diária).

 

A Seção é chamada para participar de projetos especiais em apoio à direção, subsidiando com dados institucionais e/ou na revisão 

de relatórios, como, por exemplo, relatórios técnicos às agências de fomento, relatórios para renovação dos cursos, relatório para 

avaliação da pós-graduação, entre outros. Participa também do desenvolvimento de projetos visando a otimização de recursos e 

melhoria da qualidade da informação.

 13.1 Participação da EEFE em eventos da área

A EEFE esteve representada nos seguintes eventos na área:

• 1º Encontro de Gestão de Comunicação da USP – Gecom, organizado pela Superintendência de Comunicação Social da USP, 

em Itupeva – SP, nos dias 23 e 24 de agosto de 2012;

• Debate “A Universidade sob os olhos da imprensa”, organizado pela Superintendência de Comunicação Social, em São Paulo 

– SP, no dia 23 de abril de 2013;

• 2º Encontro de Gestão de Comunicação da USP – Gecom, organizado pela Superintedência de Comunicação Social da USP;

• XXXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, organizado pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação, de 03 a 07 de setembro de 2013.
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14 BIBLIOTECA

 14.1 Reforma

A Biblioteca passou por um período de reforma entre dezembro de 2012 e fevereiro de 2014.

Em dezembro de 2012 a equipe de funcionários e o acervo foram transferidos para duas salas de aula e com o início do período 

letivo houve a necessidade de mais uma transferência (local da antiga lanchonete). Com um espaço físico reduzido, parte do 

acervo (cerca de 90%) ficou encaixotada neste período. Foram disponibilizados livros da bibliografia básica, livros mais consultados 

e indicações de professores. Este fato explica a redução dos empréstimos, renovações, consultas e empréstimo entre bibliotecas 

(EEBs).

 Empréstimos Renovações Consultas EEB

2010 14.690* 75.565 806

2011 8.923* 75.292 816

2012 6.740 5.538 57.773 180

2013 2.331 2.900 27.789 18

2014 ** ** ** **

*até o ano de 2011 o número de renovações era somado com empréstimos

** será atualizado na época do fechamento do relatório. Até o momento só temos dados de 2 meses.

A Biblioteca reformada foi reaberta ao público dia 24/2/2014. Houve um aumento no número de postos para estudo individual de 

81 para 90 cadeiras. Houve também uma alteração na disposição das salas de estudo em grupo e individual, consequentemente, 

uma melhora na acústica da biblioteca. Estas mudanças significam uma adequação e uma condição de conforto muito melhor para 

os usuários da biblioteca. Contudo, não houve ampliação de espaço para o acervo bibliográfico e como a coleção é um “organismo 

em crescimento”, deve-se pensar em estratégias para albergar os itens que chegarão nos próximos anos.

14.2 Eventos e palestras

Algumas atividades implementadas ao longo deste período foram a palestra sobre recursos informacionais na disciplina de 

“Introdução À Pesquisa Científica” e a programação da Semana da Biblioteca realizada no mês de outubro. Entre 2012 e 2013 

foram realizados eventos e oferecidos conteúdos para bibliotecários que trabalham no SIBiUSP e outras instituições:

• Agosto de 2013 - Introdução à XML;

• Agosto de 2013 - XML Scielo;

• Outubro de 2013 - Internacionalização da formação do profissional bibliotecário.

14.3 Recursos financeiros

A Biblioteca foi contemplada pelo Edital de Preservação da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP com dois 

projetos:

•  Modernização do armazenamento e segurança do acervo bibliográfico da Biblioteca Cyro de Andrade da EEFE-USP - R$ 

200.000,00;

• Digitalização e acesso online da Revista Paulista de Educação Física -  R$ 7.820,00.

 

O valor foi transferido para a EEFE em novembro de 2013. A licitação dos itens deverá acontecer em 2014.
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14.4 Redes sociais

Em 2012 a Biblioteca criou perfis no Facebook, Twitter e Blog e utiliza esses canais de comunicação para postar mensagens 

importantes aos usuários. Portanto, a Biblioteca acompanha as tendências dos usuários e estreitar relações.

Rede Social Número de Seguidores/Acessos

Facebook 343

Twitter 139

Blog 6999

14.5 Revista Brasileira de Educação Física e Esporte

Se nos primeiros anos de sua existência, a Revista Brasileira de Educação Física e Esporte (RBEFE) enfrentou carência de trabalhos 

submetidos à publicação, hoje ela está numa situação muito diferente. A melhoria de qualidade da Revista acabou atraindo a 

submissão de um número muito maior de artigos. A RBEFE publicava 24-28 artigos por ano até 2008. Em 2009, o número total de 

artigos publicados aumentou para 34 e, em 2010, para 48 artigos. Na presente gestão, a média de artigos por ano é de 60 artigos. 

O resultado é uma melhoria na quantidade e na qualidade global da Revista. 

Outro fator relevante é a publicação de ahead of print implementada em 2013. Este modelo oferece maior agilidade no processo 

editorial, beneficiando a RBEFE e autores com a maior visibilidade da publicação e artigos, respectivamente.

Entre 2012 e 2013 a RBEFE lançou perfis em diversas redes sociais como Facebook, Twitter, Blogger e Linkedin e foi uma das 

primeiras revistas brasileiras a utilizar essa estratégia de divulgação científica.

Rede Social Número de Seguidores/Acessos

Facebook 1.601

Twitter 65

Blog 20.852

Linkedin 3.062
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ÁREA ADMINISTRATIVA

15 ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
No início da gestão foi promovida uma mudança no organograma da Escola com a divisão da Assistência Técnica Administrati va-

Financeira em Assistência Administrati va e Assistência Financeira, objeti vando o melhor encaminhamento dos trabalhos para 

melhor atender as necessidades da Unidade. Dessa forma, a Assistência Técnica Administrati va tem sob sua responsabilidade a 

Seção de Expediente, os Serviços Gerais, Serviço de Pessoal e Seção de Veículos. 

16 EXPEDIENTE E PROTOCOLO
Nesta gestão, foram realizadas algumas melhorias no Processo de Gestão de Expediente, entre elas::

• A instalação do arquivo deslizante no Setor melhorou muito a organização dos processos nas pastas, facilitando o manuseio 

com maior segurança;

• A instalação do leitor ópti co agilizou a tramitação de processos e protocolados e diminuiu  os riscos de erros de digitação no Setor;

• A instalação do relógio datador automati zado e o registro do horário/dia de entrada da documentação no Setor; 

• controle de processos e protocolados via Sistema Proteos.

Gráfi co 24: Dados estatí sti cos de quanti dades de processos abertos (Obs. Em 2014 são dados parciais até março).

E:\DADOS DO USUÁRIO\DOCUMENTS\DOCUMENTOS\DIVULGAÇÃO\DIRETORIA\

RELATÓRIO DE GESTÃO 2010-2014\IMAGENS\IMAGE50.PNG
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17 SERVIÇOS GERAIS

 

Gráfico 25: Quantidades de serviços executados.
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18 RECURSOS HUMANOS
Com uma nova equipe de trabalho compromissada em atingir um nível de excelência no atendimento aos Servidores Técnicos 

Administrativos e Docentes da EEFE, o Serviço de Pessoal programou e executou várias ações. Foram implementadas ações 

de inovação e melhorias na realização das rotinas do Serviço, revistas sistemáticas de trabalho e adotadas algumas mudanças 

necessárias para o aprimoramento dos sistemas de arquivos existentes relacionados às atividades de rotina. Essas atividades 

foram concluídas em 2013, com destacada qualidade, criando condições para o aperfeiçoamento dos servidores e da organização. 

O envolvimento, a coesão da equipe e o crescente interesse pela alta administração na gestão de pessoas foram cruciais para que 

se chegasse aos objetivos estabelecidos. Cabe ressaltar, também, o investimento na formação de pessoal da equipe através da 

participação em congressos, seminários e cursos de atualização. Entre as diversas realizações e inovações, pode-se citar:

• Implantação do Registro de Empregados com foto digitalizada; 

• Criação do Processo de Frequência; 

• Criação do Quadro de Horários; 

• Reformulação, criação e nova metodologia da Folha de Pagamento de substituição/representação; 

• Intensificação da divulgação de cursos treinamentos para os funcionários; 

• Padronização e organização das consignações bancárias; 

• Disponibilização de formulários mais utilizados na WEB; 

• Adequação do novo espaço da área de RH para um atendimento personalizado e individualizado para docentes e funcionários; 

• Controle atualizado dos Exames Periódicos. 

 

Nível No de Funcionários

Nível Superior 32

Nível Médio 42

Nível Básico 47

Total 121

Docentes RDIDP RTC Total

Professor Doutor 20 6 26

Professor Associado 13 - 13

Professor Titular 7 2 9

Total 40 8 48

Gráfico 26: Dados de ingressos e egressos do quadro de pessoal técnico-administrativo.
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Gráfico 27: Dados de ingressos e egressos do quadro de pessoal docente.

Gráfico 28: Dados de transferências entre unidades da USP de Pessoal técnico-administrativo.

Treinamento de pessoal foi uma prioridade dessa gestão. Foram no total 92 cursos, com um investimento da USP e da Unidade, 

com um investimento de R$ 22.275,28.

Gráfico 29: Dados de investimentos em treinamento de pessoal.

Durante este ano de 2014 estão sendo implementadas as seguintes ações:

• Continuidade de treinamento de pessoal;

• Criação de uma comissão de treinamento e estabelecimento de normas para a concessão de treinamentos;
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• Oferecimento de subsídios técnico-operacionais para que o servidor possa utilizar as ferramentas corporativas da USP;

• Disponibilização de formulários e informações no site da EEFE;

• Fortalecimento de políticas de organização e reuniões periódicas com as chefias;

• Redefinição de procedimentos de Concursos Públicos para servidores técnico-administrativos;

• Treinamento e orientação às secretárias de departamento referente às rotinas de afastamentos de docente e funcionários.

 

Faz parte desse plano, também, as melhorias para um atendimento ao docente, funcionário e aposentado, com maior 

eficácia, excelência e efetividade. O desafio é lançar novos projetos, aprimorar a capacidade funcional, levando-se em conta as 

responsabilidades do Serviço de Pessoal de que a melhoria e a modernização dos serviços são compromissos com os Servidores 

da EEFE da USP.

• Gestão do contrato de serviços terceirizados de vigilância e segurança patrimonial com 5 Postos Diurnos e 5 Postos Noturnos, 

de 12hs de segunda a domingo;

• Gestão do contrato de serviços higiene e limpeza predial em 8.256,82 m²;

• Inclusão no contrato de serviços terceirizados de vigilância e segurança patrimonial de 2 postos de monitoramento diurno e 

noturno;

• Instruções de 27 processos trabalhistas com relação aos terceirizados;

• Instalação de 04 processos de sindicância, sendo dois em andamento e dois encerrados;

• Instalação de 02 processos administrativo-disciplinares, sendo todos encerrados.
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19 INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

• Reforma do Bloco A, Direção, Administração e Biblioteca 

 

Figura 17: Corredor do Bloco A antes da reforma (30/11/2012) e depois da reforma (8/5/2014).

 

Figura 18: Setor de Materiais antes da reforma (30/11/2012) e depois da reforma (8/5/2014).
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Figura 19: Secretaria da diretoria antes da reforma (30/11/2012) e depois da reforma (8/5/2014).

Figura 20: Espaço para estudo em grupo da Biblioteca antes (13/4/2011) e depois da reforma (9/5/2014).

Figura 21: Sala de Consulta de Acervo da Biblioteca antes da reforma (29/6/2010) e depois da reforma (9/5/2014).



5554

Figura 22: Sala da Congregação antes da reforma (30/11/2012) e depois da reforma (8/5/2014).

• Reforma dos laboratórios do Bloco B/C; 

Figura 23: Laboratórios do Bloco C antes (21/2/2011), durante (24/3/2011) e depois (27/6/2011) da reforma.

• Reforma das instalações dos Serviços de Graduação, Pós-Graduação, Cultura e Extensão e Secretaria da Comissão de Pesquisa;

• Reforma da Sala dos Educadores com aquisição de mobiliário; 

• Reforma de 3 salas de aula; 

• Instalação do sistema de gases medicinais; 
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Figura 24: Sistema de gases medicinais.

• Instalação de sistema de proteção contra descarga elétrica no bloco D; 

Figura 25: Sistemas de proteção contra descarga elétrica. 

• Instalação de SENSAPHONE, termômetro inteligente na sala dos Freezers bloco C; 

Figura 26: Sensor de temperatura da sala dos freezers.
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• Instalação do Gerador no Bloco C • Melhoria na Sala do arquivo Inativo;

•  

Figura 27: Gerador do Bloco C - 4/6/2014. Figura 28: Sala do arquivo inativo.

• Reforma e ampliação da sala Pró-Aluno, com 23 novos computadores em substituição aos 15 antigos equipamentos; 

 Figura 29:  Sala Pró-Aluno - 22/8/2011.

• Contratação de projeto executivo de reforma da piscina.
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20 GESTÃO DE FROTA
• Chevrolet/Astra – Ano 2009 – Placa DJL-1807 (USP);

• Fiat/Palio Weekend – Ano 2012/2013 – Placa FGP-2324 (LOCADO); e

• Ford/Ranger – Ano 2012/2013 – Placa FFV-9870 (LOCADO).

Figura 30: Funcionários do Setor de Veículos e frota.

21 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

21.1 Principais realizações

• Criação, configuração, gerenciamento e desenvolvimento da Intranet, através do Programa Sharepoint, disponibilizado pela 

DTI (projeto nuvem);

• Utilização do Sharepoint para gerenciamento dos processos e procedimentos internos;

• A Seção Técnica de Informática adquiriu novas funções: o gerenciamento do serviço de câmeras de segurança, a manutenção, 

o cadastro e o gerenciamento de todos os leitores de biometria e as atividades e o gerenciamento do setor de áudio visual. 

Para melhoria dessas atribuições, foi implantado na Seção os processos citados abaixo: 

* Rotinas diárias:

* Atendimento ao usuário;

* Saídas de equipamentos;

* Procedimentos referentes  a todo o serviço que compete hoje a Seção;

* Documentação e procedimentos de conduta assumida perante  incidentes de segurança;

* Documentação e procedimentos da conduta legal;

* Documentação da conduta Ética;

* Centralização das ocorrências de informática, audiovisual, rede, telefonia, segurança da informação, equipamentos de 

segurança (servidores, câmeras e biometria) em um único Sistema de Gerenciamento.

 

Gráfico a seguir mostra o total de chamados técnicos abertos pelos usuários da EEFE, representando um terço do serviço da Seção 

Técnica de Informática.
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Gráfico 30: Dados de atendimentos do Seção Técnica de informática.

• Substituição da solução de segurança da EEFE (figura 31) , que inclui hardware e software, permitindo as seguintes melhorias:

* Manutenção de toda a estrutura já existente implantada em 2007;

* Atualização do sistema;

* 700.000 números de conexões simultâneas (acesso à internet);

* 3.000 números de túneis de Rede Particular Virtual (Virtual Private Network - VPN), disponibilizando um  acesso seguro 

à rede da EEFE;

* Gerador de relatório ilimitado;

* Balanceamento aprimorado de carga;

* Velocidade de 600 Mbs/s;

* 4.000 números máximo de endereços de rede/usuários (IP/usuário);

* 500 números de usuários cadastrados;

* Aumento da capacidade de bloquear ataques antes da chegada ao destino;

* Processamento aprimorado na análise e filtro do conteúdo dos pacotes;

* Processamento aprimorado nos filtros de web e aplicações (BIT Torrent, KaZaa, P2P, WAVE, Morpheus);

* Processamento aprimorado na varredura de portas de invasão (entrada e saída dos dados); 

* Processamento aprimorado no controle de acesso;

* Programa de antivírus trabalhando no  acesso a  páginas da  Internet.

Figura 31: Nova solução de segurança da EEFE.
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• Utilização de servidores virtuais, disponibilizados pela DTI, para os seguintes serviços: executar e armazenar resultados do 

Scriptlattes; hospedagem da página da EEFE , laboratórios e grupos; programa de ftp (programa instalado para enviar e receber 

arquivos) e chamados técnicos.;

• Troca anual de micro computadores obsoletos;

• Troca do servidor de backup por um mais robusto (figura 32), a fim de melhorar a conectividade com os arquivos compartilhados 

e diretórios de backup. Com essa aquisição, reutilizaram-se os antigos servidores Itautec para outros fins tecnológicos como 

servidor de Anti-virus, servidor VMWARE (programa de virtualização, buscando a otimização de espaço e economia de energia) 

e servidor de Inventário;

• Aquisição de um novo servidor para gerenciamento do Sistema de Biometria dos laboratórios (figura 32), otimização do serviço 

de cadastramento, aumento de espaço e melhor processamento do banco de dados dos usuários e das suas digitais cadastradas.

• Adquirido por meio do DTI um servidor de gerenciamento (figura 32), manutenção e autenticação de usuários da rede sem fio,  

com  o intuito de melhorar  a quantidade de acesso simultâneo e o credenciamento do usuário na rede USP;

Figura 32: Novo servidor de gerenciamento da rede sem fio, novo servidor de backup e novo servidor de biometria. 

• Instalação de uma antena  em um dos  equipamentos  de rede sem fio, a fim de aumentar o alcance da área onde o mesmo 

está instalado;

• Ativação de acess point (equipamentos de rede sem fio)  nas áreas não cobertas;

• Em processo final de instalação e configuração, em todos os equipamentos de rede da EEFE,  do servico de acesso sem fio 

seguro, desenvolvido para comunidade internacional de Educação e Pesquisa (EDUROAM);

• Visando à economia de impressão/energia e já se preocupando com a redução do impacto ambiental, foram adquiridas 

impressoras de rede, e trocado o modelo dos equipamentos de impressão e reprografia corporativa para melhor atender a 

demanda da Escola;

• Substituição do cabeamento de rede de categoria 5 para categoria 6 (FIgura 33) do laboratório do departamento de Biofísica 

e reforma de infraestrutura  para conexão deste cabeamento à sala de RACK (rede) do Bloco C .
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Antes

Depois

Figura 33: Infraestrutura nova.

• Troca da fibra óptica atual por uma com 4 pares entre os blocos A e C , isolando o tráfego de dados do servidor de backup, 

permitindo assim, uma melhor conectividade e agilidade no seu acesso;

• Todos os blocos da EEFE-USP passaram a ser interligados através de fibra óptica de velocidade de conexão de 1Gb/s,  

representando uma  melhoria na comunicação e  tráfego interno dos dados;

• Troca das fibras ópticas multímodo e cabo de uplink cobre UTP,  para fibra óptica monomodo, entre  as conexões das salas  de 

rede ( RACKs),  possibilitando o aumento de velocidade, conectividade e maior alcance na transmissão dos dados, preparando 

assim, a utilização do projeto nuvem da USP;

• Reforma na sala de rede, core principal, localizado no bloco A;

• Devido o crescimento da rede de dados e voz, foi realizado a troca das eletrocalhas que interligam a sala do RACK A à sala do 

RACK C;

Figura 34: Eletrocalhas de rede de dados e voz.
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• Todo o cabeamento de rede de dados foi trocado com a reforma no Bloco Administrativo (Bloco A), permitindo a expansão 

tecnológica dos setores administrativos;

• Aumento de aproximadamente 50% dos pontos de rede existentes na EEFE;

• Substituição de 100% dos switches já obsoletos, transformando em uma rede homogenia para melhor gerenciamento e 

manutenção;

Figura 35: Novos switches.

A Escola de Educação Física e Esporte se encontra em plena atividade de expansão de sua rede de dados e telefonia, o que a 

prepara tanto para a instalação de novas tecnologias oferecidas pela USP (projeto nuvem), quanto para a cobertura parcial de 

infraestrutura para o projeto de câmeras na área externa à Escola.

Obras:

• Área dos grêmios estudantis; 

• Área dos serviços gerais (externa); 

• Quadras A,B, C e D; 

• Racks novos colocados no Centro de memória, sala de equipamentos de informática (RACK C), sala atual do PET e sala “das 

crianças” para suprir a expansão dos pontos; 

• Expansão dos pontos de rede nas áreas externas e internas.

Figura 36: Nova infraestrutura que cobre a área externa e interna da Escola para futura instalação de câmeras.
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Figura 37: Um dos novos RACKs instalados.

Segurança Física

Aquisição de sistema de segurança como ação preventiva visando à proteção do patrimônio dos laboratórios e salas de professores 

dos Blocos B, C e D. O sistema se segurança citado é composto por 32 câmeras de circuitos fechado de TV, com monitoramento via 

rede. As imagens são gravadas e armazenadas por cerca de 90 dias.As câmeras foram estrategicamente instaladas, sendo 16 nos 

corredores do Bloco D e 16 nos Blocos B e C. Compondo, também, o sistema de segurança, foram instalados 31 controles de acesso 

aos laboratórios dos Blocos C e D, que podem ser acionados por biometria, proximidade ou senha, limitando o acesso somente 

à pessoas previamente autorizadas.

Telefonia

Quanto à tecnologia de telefonia, foram realizadas substituição de todos os conectores 110 IDC´s de telefonia da sala do RACK A 

(core principal) por Voice Painel. Essa tecnologia proporciona melhor flexibilidade na manobra, instalação e manutenção como, 

também, melhor desempenho e proteção.

Figura 38:  Mudança de conectores IDC’s para Voice Painel (antes e depois).
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ÁREA FINANCEIRA

A Assistência Financeira foi implantada no segundo semestre de 2011, sendo resultado do Projeto insti tuído pela Diretoria da 

EEFE, que tem como objeti vo reorganizar as ati vidades fi nanceiras que eram desenvolvidas de modo simultâneo pela Assistência 

Administrati va. Até dezembro de 2013, estavam vinculadas à Assistência Financeira as áreas de Tesouraria, Compras, Almoxarifado, 

Patrimônio e Contabilidade. Dentro do processo de adequação administrati va, em janeiro de 2014, a Contabilidade passou a 

vincular-se diretamente à Diretoria.

22 ASSISTÊNCIA TÉCNICA FINANCEIRA
Compete à Assistência Financeira e seus Setores vinculados 

• A responsabilidade pela gestão do orçamento da EEFE proveniente dos repasses do Tesouro do Estado (ICMS) e Receita 

Vinculada (Recursos arrecadados pela prestação de serviços, oferecimento de cursos de Extensão Universitária, aluguéis, 

doações e outros). 

Orçamento EEFE - Repasse ICMS

Tabela: Repasse Orçamentário Tesouro do Estado - Arrecadação do ICMS. Fonte: COP (Comissão de Orçamento e Patrimônio)

Orçamento EEFE - Receitas Vinculadas

Gráfi co 31: Receitas arrecadadas (Cursos, aluguéis, eventos, ressarcimentos, e outros) .
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Tabela: Despesas realizadas (Tesouro do Estado e Recursos Próprios).

• Controlar, gerenciar a prestação de contas aos interessados de todas as verbas dos Departamentos, de Projetos Especiais das 

Pró-Reitorias, da COP bem como colaborar com a Comissão de Pós-Graduação da EEFE nos procedimentos necessários para 

a prestação de contas e realização das despesas e com recursos provenientes do Convênio PROEX - CAPES, cujo montante 

corresponde a aproximadamente 90% dos recursos orçamentários totais da EEFE;

• Elaborar de relatórios, planilhas de controle e balancetes informati vos, de acompanhamento e de gerenciamento fi nanceiro/

orçamentário dos recursos;

• Fiscalizar e realizar a tomada de contas e auditoria interna de todos os procedimentos relacionados à execução orçamentária/

fi nanceira da EEFE, atestando sua regularidade perante a legislação e normas da Universidade aplicáveis à matéria;

• Elaborar, propor a criação de normas de assuntos relacionados à sua área de atuação, e realizar todos os procedimentos para 

sua divulgação e implementação;

• Realizar a gestão técnica dos contratos contí nuos (prorrogações, publicações, termos aditi vos, gestão de caução, Ordens de 

início de serviço, termos de recebimento e de encerramento, noti fi cações, pagamentos, etc.);

• Gestão de procedimentos de Compras, Licitações e Contratos;

• Fiscalizar, gerenciar e defi nir estratégias de gestão de Almoxarifado, políti cas de armazenamento e distribuição de itens de 

estoque de Almoxarifado.

• Fiscalizar, gerenciar e defi nir estratégias para a guarda e registro de todo os bens do Patrimônio, bem como registrar e efetuar 

as competentes incorporações de bens doados pelos Órgãos de Fomento e demais insti tuições;

• Assessorar o Diretor da EEFE em todos os assuntos relati vos à sua área de atuação, elaborar relatórios, e fornecer todos os 

subsídios para a tomada de decisão em assuntos da sua área.

23 REALIZAÇÕES DOS SETORES DA ÁREA FINANCEIRA

23.1 Patrimônio

Foi realizado trabalho conjunto regularizando aproximadamente 93% dos registros patrimoniais dos bens da EEFE.  Implantou-

se, também, a sistemáti ca de realização de inventário fí sico anual e periódico. Neste momento, o trabalho tem como objeti vo 

identi fi car a origem dos bens não localizados, aproximadamente 5% do total de bens.

Também foi modifi cado o sistema de informações aos gerentes de patrimônio, de modo que nenhuma requisição de serviços de 

manutenção é aprovada sem número de patrimônio, todas as modifi cações fí sicas são informadas e acompanhadas pelo gerente de 

patrimônio. Foi criado, também, um sistema de reaproveitamento interno de bens em boas condições de uso que são higienizados 

e fi cam armazenados, aguardando as solicitações dos usuários.
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Gráfi co 32: Demonstração da regularização dos bens patrimoniais – Fonte: Sistema Mercúrio WEB 6/6/2014.

23.2 Compras

Foi feito estudo sobre a demanda da EEFE, tanto no aspecto de volume como de frequência de compra. As requisições passaram 

a ser gerenciadas por período de entrada, com agrupamento por ramo de ati vidade, realizando as correspondentes licitações e, 

sempre que possível e viável, as compras passaram a ser geridas por meio de Contratos, o que proporciona maior organização nas 

demandas evitando compras e repeti ção de procedimentos a cada mês, economia de custos, de recursos fi nanceiros e ganho de 

tempo.
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Tabela - Licitações  2010 A 2014 – volume de recursos negociados – Fonte: Sistema Mercúrio

Gráfi co 33: Quanti dade de Licitações realizadas de 2010 a 2014 - (*) Licitações realizadas até maio/2014.  

Foi alterado o work fl ow de autorização de Compras Diretas e Delegada competência à Assistente Financeira para a assinatura 

de Nota de Empenho nesta modalidade, com o objeti vo de desburocrati zar as roti nas e dar mais agilidade ao processamento das 

Compras Diretas (valores abaixo de R$8.000,00).

Figura 39: Workfl ow de autorização de Compras Diretas.



Com o auxílio técnico do Setor de Informáti ca da EEFE foi elaborado e divulgado no site da EEFE o Catálogo para requisição de 

Bens de Informáti ca – trata-se de um documento contendo todas as especifi cações técnicas e número de Bem conforme consta no 

Sistema Mercúrio, para aquisição de computadores, impressoras, tablets, note-books. Tem como fi nalidade padronizar as compras, 

auxiliar e orientar o Requisitante na elaboração das Requisições de Bens de Informáti ca.

Figura 40: Catálogo para requisição de Bens de Informáti ca.

Foi criada a Agenda de Compras estabelecendo um calendário para a realização de Licitações de maior vulto.

 23.3 Almoxarifado

Foi implantado o sistema de reposição dos estoques através de instrumentos técnicos: curva ABC e Ponto de Compra.  Estes dois 

instrumentos de gestão de estoques permitem traçar a curva de consumo dos bens e esti mar o momento correto de reposição dos 

estoques.

Foi estabelecido o calendário de distribuição semanal, todas as 3ª e 5ª feiras.

Foram também alteradas as formas de solicitação de material, que só é distribuído mediante a existência de Requisição de Compra 

elaborada previamente no Sistema Mercúrio. O acesso às dependências do almoxarifado passou a ser restrito ao Almoxarife não 

sendo permiti do o acesso a qualquer pessoa estranha ao serviço de Almoxarifado.

 Figura 41: Almoxarifado da EEFE.

23.4 Tesouraria



Foram alteradas rotinas de ordem técnica visando dar maior agilidade e desburocratizar os procedimentos de Tesouraria. Em 

2012 foi implantado o sistema de recebimento de receitas de eventos acadêmicos, tais como, palestras, simpósios, conferências, 

etc. através de boletos bancários. Em 2014 foi implantada a automatização dos pagamentos a alunos que atuam como monitores 

nos cursos promovidos pela EEFE, que passam a ser processados através do Sistema JUNO, desonerando a Tesouraria dos 

procedimentos relativos à emissão de cheques.

Estão em fase de implantação:

• Automatização dos pagamentos a Docentes que participam de cursos de Extensão Universitária nos termos do que dispõe as 

Resoluções 5855/10 e 5877/10 que serão processados via Sistema Marte

• Automatização do recebimento de Receitas provenientes de cursos de extensão através de boletos bancários, o que além 

de agilizar os trâmites e dar mais segurança evitando o trânsito de recursos em espécie, pode ser um potencializador para o 

aumento do número de alunos, especialmente dos cursos à distância que poderão se beneficiar dessa facilidade.
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