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Chapa Lorena e Hosana 

O Plano de Gestão apresentado a seguir, pela chapa Lorena Rigo Gaspar 
Cordeiro / Hosana Maria Debonsi, vem pautado no Projeto Acadêmico de nossa 
Unidade, aprovado pela Congregação e instâncias pertinentes da Reitoria da 
USP em 2018. As atividades propostas desde a gestão 2018/2019, foram 
elaboradas em conjunto com todos os membros da Comissão de Cultura e 
Extensão Universitária da FCFRP-USP, cujos mandatos estavam vigentes 
naquele momento.  No último biênio, devido à pandemia, foram realizadas 
algumas adaptações, atividades alternativas, substituições de atividades 
presenciais por outras online e atividades exibidas em redes sociais. 

O principal foco do plano de atividades do biênio anterior e do próximo 
biênio é aumentar a visibilidade de nossa Unidade perante à sociedade e 
estimular a procura pelo curso de graduação por alunos de excelência, por meio 
da divulgação de dados relevantes com relação as competências de nosso corpo 
docente e discente bem como pela inserção de nossos egressos em posições 
de destaque na indústria, ensino, farmácias, hospitais, órgãos regulatórios e 
pesquisa. Para tanto, a articulação com as demais Comissões da Unidade vem 
sendo de grande importância, vislumbrando a realização de ações coesas e de 
qualidade com a participação de todos da FCFRP.  

Para atingir tal objetivo, manteremos as metas estabelecidas e aprovadas 
anteriormente e incluiremos novas atividades para o próximo biênio, 
apresentadas nos itens 2, 5, 7, 8 e 15. 

1) Oferecer duas visitas monitoradas por ano na Unidade, atendendo ao 
Programa estabelecido pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária 
da USP (PRCEU), buscando dar oportunidade ao aluno do ensino médio de 
conhecer a infraestrutura de nossa Unidade, bem como a excelência das 
linhas de pesquisa desenvolvidas por nossos docentes.  

2) Oferecer encontros virtuais para esclarecimentos de dúvidas sobre o curso 
e divulgação de material elaborado por docentes e estudantes de graduação 
e pós-graduação relacionados aos conteúdos do curso de Farmácia e áreas 
das Ciências Farmacêuticas. 

3) Aumentar a divulgação da atuação do Farmacêutico por meio de 
participação em feiras de profissões, tais como FEPUSP interior e capital, 
atendendo às atividades propostas pela PRCEU, entre outras, fornecendo 
informações relevantes sobre a área de atuação do farmacêutico e 
pesquisas realizadas na Unidade. A participação de nossa Unidade em 
todas estas feiras dependerá das condições sanitárias e obtenção de 
recursos financeiros para transporte/diárias para os participantes, quando 
houver a necessidade de deslocamento. Para a participação nestas feiras 
com a devida excelência que objetivamos, vale mencionar que os 
experimentos a serem demonstrados estarão sob constante atualização e 
inovação, a fim de proporcionarmos aos visitantes uma amostra atualizada 
das pesquisas de ponta realizadas por nossos docentes. 



4) Promover a divulgação de oportunidades de ingresso na USP e informações 
relevantes do curso de Graduação em escolas públicas e/ou particulares da 
cidade de Ribeirão Preto, bem como explanar as facilidades que a 
Universidade oferece como moradia, auxílios/bolsas ao jovem ingressante. 

5) Lançamento do projeto “Farma Cientista Mirim” com aulas teóricas e práticas 
demonstrativas sobre curiosidades relacionadas às Ciências Farmacêuticas, 
oferecidas para estudantes do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) de 
escolas públicas e particulares  

6) Promover pelo menos dois eventos ao ano “Ciclos de palestras para a 
terceira idade” no ECEU (Espaço Cultural e de Extensão Universitária da 
FMRP-USP) ou no formato híbrido / online, que amplia a abrangência das 
atividades. Os eventos estão ligados ao programa da PRCEU USP 60+. 

7) Incentivar a participação dos estudantes e servidores docentes e não 
docentes em atividades extracurriculares e projetos sociais ligados aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, principalmente 
os relacionados à Saúde e Bem estar, Igualdade de gênero e Fome Zero, 
relacionados ao Horto de Plantas Medicinais da FCFRP, Produção de 
sabonete líquido e álcool em gel e Farma Ação Social. 

8) Promover a integração dos estudantes e servidores docentes e não 
docentes com demais Unidades do campus por meio da realização de 
atividades artísticas e culturais (espetáculos e oficinas) com o tema inclusão 
social, diversidade e direitos humanos), temas também relacionados aos 17 
ODS da ONU. 

9) Incentivar o engajamento, acolhimento dos estudantes e servidores 
docentes e não docentes da FCFRP por meio do oferecimento de palestras 
e oficinas sobre empreendedorismo, inteligência emocional, práticas de 
bem-estar. 

10) Aumentar o uso de diferentes mídias, tais como as sociais e Rádio USP, 
para divulgação da ciência e da Unidade (curso de Farmácia), parceria com 
a Comissão de Divulgação da FCFRP e Projeto Pílula Farmacêutica. 

11) Ampliar a divulgação do formulário de avaliação de egressos, em conjunto 
com as Comissões de Graduação, Pós-graduação e Divulgação, e 
evidenciar a necessidade de preenchimento dos dados do formulário. A 
obtenção de dados do formulário é fundamental para a determinação e 
divulgação do perfil do nosso egresso, tanto para estimular o ingresso no 
curso de graduação quanto para uso na avaliação institucional. 

12) Estimular a promoção de cursos em temas de interesse de graduandos, 
profissionais, servidores docentes e não docentes, start-ups e empresas em 
geral.  

13) Auxiliar os alunos do Centro Acadêmico responsáveis pela organização da 
Campanha 5 de maio (Campanha Nacional pelo Uso Racional de 
Medicamentos). Sugere-se a continuação da parceria CCEx/ Centro 
Acadêmico/ Docentes (além daqueles da Assistência Farmacêutica) / 
Serviço Farmacêutico estabelecida desde 2017. Esta atividade é de grande 
importância e deve ser valorizada devido ao seu caráter nacional e 
possibilidade dos estudantes (graduandos e pós-graduandos) terem contato 
com o público, retorno à sociedade e veiculação na mídia. 

14) Organizar recepções a turmas de ex-alunos interessadas em visitar a 
Unidade para promover maior aproximação entre a FCFRP-USP e seus 
egressos. Estimular a colaboração dos egressos com a Unidade, por meio 



do oferecimento de visitas, estágios, recursos para organização de 
atividades de extensão.  

15) Participar da elaboração de indicadores de Cultura e Extensão Universitária, 
junto à PRCEU. Estes indicadores podem favorecer a valorização das 
atividades de extensão organizadas pelos docentes, contribuindo para que 
as atividades desempenhadas dentro do tripé estabelecido pela USP sejam 
reconhecidas e igualmente contempladas. Discutir, com a direção e a 
comunidade, ações para viabilizar atividades de extensão envolvendo a 
sociedade. 

16) Auxiliar coordenadores do Projeto Migrar e Projeto Rondon, entre outros, por 
meio da divulgação, obtenção de recursos humanos e de recursos 
financeiros junto aos projetos de fomento da PRCEU, quando pertinentes.  
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