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Cronograma das Atividades Didáticas FCFRP/USP – 2º semestre de 2022 
X Integral 

 
Nome do Módulo: Atividades Integradas e Trabalho de Conclusão de Curso II  
Código do Módulo: CGF2055 
Estrutura 60013: 6º período / 3º ano 
Horário das aulas: quintas-feiras, 11-13h (7 ½ a partir do início do semestre letivo em 15 de agosto de 2022) 

 
CARGA HORÁRIA TOTAL DE CADA PROFESSOR  

Profa. Dra. Ana Patrícia Yatsuda Natsui 08 horas aulas + 08 horas de preparação Turma: teórica 
Profa. Dra. Cleni Mara Marzocchi Machado 10 horas aulas + 10 horas de preparação Turma: teórica 
Profa. Dra. Elisa Maria de Sousa Russo 10 horas aulas + 10 horas de preparação Turma: teórica 
Profa. Dra. Cristiane Masetto de Gaitani 02 horas aulas + 02 horas de Coordenação de turmas do módulo e aulas teóricas com horário 

variável. 
Turma: teórica 

 
 

Data Objetivo da Aula Conteúdos Turma Professor Ministrante Atividade Didática* CH 

18/08 

 
Capacitar os graduandos para o 
estudo científico e para a redação 
de trabalhos acadêmicos que 
possam articular ensino, pesquisa 
e extensão. Permitir ao aluno 
definir um projeto de monografia. 
Integrar os conhecimentos do 
curso no projeto de monografia, 
segundo os objetivos e 
metodologias pertinente. 
 

- Escolha do tema do TCC em conjunto com o 
orientador; 
- Desenvolvimento do plano de trabalho do TCC 
e início da estruturação do mesmo. 

Toda 
Cristiane Masetto de 

Gaitani 
Discussões e atividades em sala de aula. 2 

25/08 

 
Apresentar e orientar a 
organização de protocolos de 
pesquisa envolvendo seres 
humanos. 

Aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres 
humanos: organização de protocolos de 
pesquisa – Referenciais éticos e resoluções 
 

Toda 
Cleni Mara Marzocchi 

Machado e Elisa Maria de 
Sousa Russo 

 
Discussões e atividades em sala de aula. 

2 

01/09 

Apresentar e orientar a 
organização de protocolos de 
pesquisa envolvendo seres 
humanos. 

Aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres 
humanos: organização de protocolos de 
pesquisa – Termos de Consentimento e 
Assentimento 
 

Toda 
Cleni Mara Marzocchi 

Machado e Elisa Maria de 
Sousa Russo 

 
Discussões e atividades em sala de aula. 

2 

15/09 
Apresentar e orientar a 
organização de protocolos de 
pesquisa envolvendo animais. 

Aspectos éticos das pesquisas envolvendo o uso 
de animais: organização de protocolos de 
pesquisa – Referenciais éticos e legislação 
 

Toda 
Ana Patrícia Yatsuda 

Natsui 

 
Discussões e atividades em sala de aula. 

2 
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22/09 

Apresentar e orientar a 
organização de protocolos de 
pesquisa envolvendo acesso à 
biodiversidade 

Aspectos éticos das pesquisas envolvendo o uso 
de material derivado da biodiversidade – 
Sistema Nacional de Gestão do 
Patrimônio Genético e do Conhecimento 
Tradicional Associado (Sisgen) 
 

Toda 

Ana Patrícia Yatsuda 
Natsui, Cleni Mara 

Marzocchi Machado e 
Elisa Maria de Sousa Russo 

 

 
Discussões e atividades em sala de aula. 

2 

29/09 

Apresentar normas de conduta e 
discutir questões relativas à ética 
para a prática das atividades 
científicas fundamentais para a 
construção fidedigna do 
conhecimento. 

Boas práticas em pesquisa científica 
- registro de informações experimentais 
- relacionamento orientador orientado e entre 
pares 
- autoria e revisão por pares 
- conflitos de interesse e propriedade 
intelectual 
 

Toda 

Ana Patrícia Yatsuda 
Natsui, Cleni Mara 

Marzocchi Machado e 
Elisa Maria de Sousa Russo 

 
Discussões e atividades em sala de aula. 

2 

06/10 
Dinâmica em grupo para discutir 
situações éticas em geral na 
pesquisa. 

 
Discussão de casos envolvendo pesquisa com 
seres humanos e animais. 

Toda 

Ana Patrícia Yatsuda 
Natsui, Cleni Mara 

Marzocchi Machado e 
Elisa Maria de Sousa Russo 

 
Discussões e atividades em sala de aula. 

2 

13/10 
Apresentar normas de boas 
práticas em Laboratórios. 

 
Gerencialmente de resíduos químicos 
 
Segurança em laboratórios 
 

Toda 

Priscyla Daniely Marcato 
Gaspari  

Maria Emília N. Bonifácio 
da Silva 

Cristiane Masetto de 
Gaitani 

 
 

Palestra  
 2 

 
Ribeirão Preto, 03 de agosto de 2022 

 
 
 
_______________________________                        _________________________                       __________________________                             ___________________________ 
     Cristiane Masetto de Gaitane                                       Ana Patrícia Yatsuda Natsui                           Cleni Mara Marzocchi Machado                               Elisa Maria de Sousa Russo 


