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Calouros e calouras, sejam
bem-vindos!

Prof. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos
Diretor da FDRP

 A Universidade é um espaço voltado não apenas à formação
profissional, à capacitação técnica, à preparação para o mercado
de trabalho. Além destas responsabilidades, ela se destina a
propiciar um ambiente de formação integral com o
desenvolvimento de habilidades, de valores, de capacidades,
também no horizonte político e da comunidade, no horizonte da
cultura e das artes, da ciência e da filosofia. 

 É isso que distingue uma universidade, especialmente uma
universidade como a nossa, que valoriza não só o ensino, mas a
pesquisa, a extensão, a cultura, a convivência acadêmica e
universitária, que são necessárias para a formação integral de
alguém que, assim, terá plenas condições de exercer as altas
funções para as quais a nossa faculdade prepara. Esse é o convite
que nós fazemos, para que as novas alunas e os novos alunos se
integrem em todas essas atividades de diferentes naturezas, que
proponham, que interajam, que critiquem, que ajudem a construir
enfim, a Universidade, a nossa Faculdade, dentro da Universidade
de São Paulo. 



Mensagem da Comissão de Recepção
aos Calouros

Prof. Dr. Sergio Nojiri
Presidente da Comissão de Recepção

aos Calouros 2022

  Queridas alunas e queridos alunos,

 Como todos sabemos, os últimos dois anos não foram fáceis. A
pandemia causada pelo vírus da COVID nos forçou ao isolamento
social e, por consequência, a suspensão das atividades presenciais na
Universidade de São Paulo. Durante esse período tivemos que nos
adaptar a uma outra realidade com o desenvolvimento de práticas
online e outros métodos didáticos e de avaliação. Mas o ponto mais
sensível, sem dúvida alguma, foi o convívio social, tão importante em
nossas vidas, e que foi duramente afetado. 

 Neste ano de 2022, no entanto, esperamos um ambiente totalmente
diverso. Desejamos um retorno presencial saudável e promissor, no
qual possamos, com os devidos cuidados, retomar nossas tão
aguardadas atividades acadêmicas na Faculdade de Direito de
Ribeirão Preto.
 Nesse sentido, a Comissão da Semana de Recepção de Calouros de
2022 se empenhou em dar adequadas boas vindas, não somente aos
alunos da Turma XV, mas também aos da Turma XIV, da melhor forma
que pudemos. Pensamos que este é um momento especial de
acolhimento, integração e interação aos que chegam na Faculdade de
Direito de Ribeirão Preto.

 Convictos da importância do ingresso em nossa faculdade, nós da
Comissão saudamos as novas alunas e os novos alunos desejando
uma agradável e feliz semana de recepção, mas, antes de tudo, uma
rica jornada de estudos, pesquisa, convivência, amizade, respeito, e
todos os demais valores que acreditamos que valem a pena serem
perseguidos nesses próximos anos.

 Sejam Bem-Vindas e Bem-Vindos!!!



Local Horário Atividade

Fonte 09h Recepção com bateria Estouro

Auditório 09h20

Abertura da semana e Aula Inaugural 
Tema: Reflexões sobre o Brasil atual: perspectivas jurídicas,

filosóficas e antropológicas 
Palestrantes: Laura Carvalho E Vladimir Safatle

Auditório 14h30 Roda de Conversa sobre a FDRP

Estacionamento 16h Oficina de Capoeira

Local Horário Atividade

Saída da portaria principal 09h Workshop de Esportes

Auditório 14h
Concerto de Piano
Prof. Tiago Marrara

Auditório 14h30

Lançamento de livros
A Cidade, o Bairro e o Direito Civil, Percepções de Atores do Sistema

de Justiça, Cadernos de Direito e Artes, Diálogos para o Direito e
Cidadania no Campo,  Diálogos sobre Crédito e Endividamento e

Habilidades Digitais para Carreiras Judiciais no Brasil.

Cronograma da Semana de Recepção 2022

14/03 - Segunda-feira

15/03 - Terça-feira

16/03 - Quarta-feira

Local Horário Atividade

Restaurante central 08h30 Calourada unificada

Saída da portaria principal 13h
Conhecendo Ribeirão Preto 

Fórum Federal, Câmara Municipal e Biblioteca Sinhá
Junqueira



Local Horário Atividade

Auditório 09h Júri Simulado

Auditório 14h
Conhecendo a Defensoria Pública Estadual
Convidado: Dr. Genival Torres Dantas Junior

Auditório 14h15 Conhecendo os coletivos e entidades

Auditório 18h Sarau

Local Horário Atividade

Estacionamento A 10h Plantio da árvore da turma

Saída da portaria
principal

10h30 Conhecendo a USP Ribeirão Preto

17/03 - Quinta-feira

18/03 - Sexta-feira



Grade Horária
1º Semestre de 2022

Turma A
Sala B11

*Disciplinas Optativas Eletivas (turma única)



Grade Horária
1º Semestre de 2022

Turma B
Sala B12

*Disciplinas Optativas Eletivas (turma única)



Calendário de Atividades - 1º Semestre de 2022





     Está proibido, quer pela legislação brasileira, quer pelas normas
internas da Universidade de São Paulo, qualquer tipo de
comportamento que possa ser visto como trote, no linguajar
comum, ou seja, qualquer tipo de ação que moleste, incomode,
violente, represente brincadeira não respeitosa, segregação,
individualização do aluno ingressante.

    Assim, a Comissão Organizadora da Semana de Recepção aos
Calouros não tolerará atitudes deste tipo por parte dos veteranos,
ainda que dissimulada sob as vestes de cumplicidade. 

    Solicitamos que, no caso de agressões ou moléstias, ou ainda
incômodos de quaisquer naturezas que sejam constatados, seja
imediatamente notificado o Disque-Trote da Universidade, assim
como, tão logo possível, um dos professores ou funcionários
integrantes da Comissão Organizadora de Recepção aos Calouros.
Ajude-nos a eliminar esta prática inaceitável.

Trotes

Disque-Trote:
0800-012-1090

disquetrote@usp.br

Aplicativo disponível:

https://apps.apple.com/us/app/disque-trote-usp/id1437790727?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.usp.sti.disquetroteusp
mailto:disquetrote@usp.br


Sala Pró-Aluno

Conheça o que a FDRP/USP te oferece!

Biblioteca da FDRP

Uma sala equipada com microcomputadores ligados
em rede, softwares e  impressoras. A Sala Pró-Aluno da
FDRP atualmente conta com 19   microcomputadores e
uma impressora e fica localizada na sala 12 C, atrás da  
 cantina da FDRP. 
Mais informações: www.direitorp.usp.br, entre no link
Graduação e em  seguida clique em Sala Pró-Aluno. 
Telefone: 3315-0099 

HORÁRIOS

Período letivo: Segunda a sexta-feira, das 8  às 22h
Sábado, das 9 às 13h 

Período de férias: Segunda a sexta-feira, das 8 às 17h 

Telefones: (16) 3315-4960 / 3315-0096 
E-mail: atendimentofdrp@usp.br 

Acesse: www.direitorp.usp.br/biblioteca

A Biblioteca da FDRP está localizada no pavimento superior do Bloco C da
FDRP. Com um acervo de mais de 29 mil itens nacionais e internacionais,
incluindo livros e periódicos, além da produção intelectual do corpo docente da
Unidade, oferece apoio informacional à sua vida acadêmica. 
A Biblioteca também oferece serviços de orientação ao usuário, comutação
bibliográfica, empréstimo entre bibliotecas, normalização documentária e
pesquisa em bases de dados. 

http://www.direitorp.usp.br/
http://www.direitorp.usp.br/biblioteca


Serviço Odontológico

Sob a responsabilidade da Prefeitura do Campus, realiza
atendimentos de complexidade primária para
estudantes, funcionários, docentes e seus dependentes.
É necessário agendamento. 

Especialidades médicas disponíveis: Clínica Médica;
Ginecologia Obstetrícia; Pediatria e Reumatologia -
Imunologia.  

Determinados exames são realizados pela Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP. 

Horário de atendimento: das 7h30 às 17 horas, de
segunda a sexta feira. Localizado à Rua Pedreira de
Freitas, nº 14, no Campus.  

Telefone: (16) 3315-3376 

Departamento de Saúde

Serviços de Apoio ao Aluno

Voltado para o atendimento nas áreas de clínica geral e
pediatria. Conta atualmente com 06 profissionais, sendo

04 clínicos e 02 odontopediatras. 
É necessário agendamento!

 
Horário de atendimento: 

De segunda à sexta-feira, das 7h às 17 horas. Localizado
à Rua  Pedreira de Freitas, nº 15, no Campus 

 
Telefone: (16) 3315-3576



COPI

A Coordenadoria de Assistência Social (COSEAS)
coordena a concessão de bolsas-moradia destinadas a
alunos em situação de vulnerabilidade social e
econômica e regularmente matriculados. O acesso ao
benefício se dá através de processo seletivo pautado
por critérios socioeconômicos, realizado por assistentes
sociais. As inscrições acontecem sempre no início do
primeiro semestre na Rua Clóvis Vieira, 26, no Campus.
 
Horário de funcionamento: de 2a a 6a feira, das 8 às 18
horas.
Mais informações na seção deste manual: Seção de
Atendimento Social.
Telefone: 3315-4638

Moradia Estudantil

Infraestrutura do Campus

Presta atendimento psicológico aos estudantes do
Campus, por meio de atendimento individual ou em

grupo.
 

Endereço: Rua Clóvis Vieira, casa 32
Telefone: (16) 3315-3494
E-mail: copi.pc@usp.br

Funcionamento: 2ª a 6ª feira, das 08h00 às 11h30 e das
13h00 às 17h00.

CEFER
Na área de esportes, o Centro de Educação Física,
Esportes e Recreação dispõe de instalações para
práticas desportivas e cursos como futebol de salão,
natação, tênis, vôlei, entre outros. 

Mais informações: http://www.ccrp.usp.br/cefer/

http://www.ccrp.usp.br/cefer/


Período letivo: Segunda a sexta-feira, das 8  às 22h
Sábado, das 9 às 13h 

Período de férias: Segunda a sexta-feira, das 8 às 17h 

Biblioteca Central

Localizado na Av. Professor Hélio Lourenço, fornece
refeições pelo sistema de bandejão à comunidade
uspiana e aos visitantes.

Café da manhã: de segunda a sexta, das 7 às 8h30.
Almoço: de segunda a sexta, das 11 às 13h30.
Sábados das 11 às 13 horas.
Jantar: de segunda a sexta-feira, das 17h15 às 19h15. Não
há jantar aos sábados.

  Para acessar o restaurante, basta ir ao guichê e colocar
créditos no seu Cartão USP ou recarregar pela internet em
http://uspdigital.usp.br/rucard. Com o app “Cardápio USP”,
você consegue acessar o cardápio da semana, seus créditos
no RUCARD e o horário de funcionamento.

Restaurante Central

A Biblioteca originou-se da Biblioteca da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto, criada em 1952 e da integração dos acervos

bibliográficos das 7 Faculdades sediadas no Campus de Ribeirão Preto.
Possui área física de 4.243 m2 . Seu acervo é formado por 134.335 livros,
5.411 títulos de periódicos nacionais e estrangeiros impressos dos quais

203 são recebidos correntemente, 22.480 teses e dissertações, 100.610
trabalhos científicos publicados pelo corpo docente e pesquisadores do

campus de Ribeirão Preto. Oferece também acesso online a mais de
30.000 revistas científicas.

 
Telefone: 3315-3533

HORÁRIOS



Atendimento Psicológico
 

Mentoria é a relação de suporte e desenvolvimento que ocorre entre uma
pessoa experiente que compartilha seu conhecimento e sabedoria com
outra pessoa que está iniciando sua jornada acadêmica e/ou profissional.

Mais informações: bit.ly/3tFLEsk
 

Inscrições: 07 a 18 de março de 2022

Mentoria

Oferta de  acesso  serviços de atendimento clínico psicológico,
de forma gratuita, para estudantes da Graduação e Pós-

Graduação.  
A seleção dos beneficiários se dá por critério socioeconômico,

observando-se, para estudantes da Graduação, a pontuação
recebida no Programa de Apoio à Permanência e Formação

Estudantil – PAPFE e também através de análise psicológica,
realizada em caráter de confidencialidade, pelos psicólogos

do programa.
Maiores informações: bit.ly/3tF9Dbpk

 

Inscrições: 07 a 18 de março de 2022

Espaço de Bem Estar
Proporciona aos alunos ambiente acolhedor através da realização de diversas
oficinas de caráter lúdico ou de lazer. São aulas, oficinas, rodas de conversa
sobre diversos assuntos, entre outras atividades 
Mais informações:  bit.ly/3Ky6DUT

            @salavirtual.bemestar 

             (16)33150112

Programa de Saúde Mental e Bem Estar da FDRP
O Programa de Saúde Mental e Bem Estar da FDRP tem como propósito
oferecer acolhimento e acompanhamento aos estudantes de Graduação e
Pós-Graduação da nossa faculdade com atividades gratuitas.
Conheça as nossas linhas de atuação:

https://bit.ly/3tFLEsk
https://bit.ly/3tF9Dbpk
https://bit.ly/3Ky6DUT


 Circulares
Há 3 circulares que fazem itinerários dentro do campus.
Itinerários resumidos:

Bandeirantes: Bandex, HC, Rua Clóvis Vieira (onde é a assistência
social), Filô Bio-Humanas, Música, Creche Carochinha, Rádio USP,
portaria da Av. Bandeirantes, Rotatória Central (FEA-RP/MED), HC,
Bandex.

 

Odontologia: Bandex, HC, FEA-RP/Biblioteca, CREU, Rua Prof. Zeferino
Vaz (Correios, próximo ao CEFER), Educação Física/Música (sala de
concertos), portaria da Av. do Café/Odontologia, Farmácia, Filô Exatas,
Direito, HC, Bandex.

Filosofia/Odontologia (funciona somente no almoço): Bandex, HC, Rua
Clóvis Vieira, Filô Bio-Humanas, CEFER, Educação Física, portaria da
Av. do Café/Odontologia, Farmácia, Filô Exatas, Direito, HC, Bandex.

Transporte

 Linhas que passam pela USP
*N207 – Hospital das Clínicas: USP, Monte alegre, Vila Tibério,
Rodoviária, Centro.
*N307 – Cidade Universitária: Centro, Av. do Café, USP.
*N707 – Jardim Recreio/Itaú: Centro, Jardim Recreio, Jardim Itaú.
*U199 – Circular 1: USP, Novo Shopping (Poupa Tempo), Ribeirão
Shopping
*U299 – Circular 2: USP, Cidade Universitária, Monte Alegre,
Sumarezinho, Ipiranga (as linhas U199 e U299 fazem itinerários
inversos)
Essas são as principais linhas que passam pelo campus, mas também
temos outras:  U499 - Circular 4, U399- Av. Independência /HC, V178 -
Dom Mielle/HC, V187 - Heitor Rigon/HC e V217 - Quintino/HC.
 
            
           

 Aplicativos de ônibus

CittaMobi: Horários e posição dos ônibus em tempo real.
Moovit: Planejamento dos melhores itinerários
http://www.ritmoribeirao.com.br/servicos-a-populacao/consultar-linhas/

http://www.ritmoribeirao.com.br/servicos-a-populacao/consultar-linhas/


 Concessão de 50% de redução na tarifa do transporte coletivo urbano
para estudantes residentes em Ribeirão Preto, que utilizam ônibus
urbano no deslocamento residência-escola.

Cartão NOSSO Estudante

 Documentos para emissão do CIT Estudante:
-Original e cópia de CPF e Cédula de Identidade (RG). Se menor de 16
anos, é aceita a Certidão de Nascimento em substituição ao RG.
-Declaração fornecida pela escola, constando: nome completo do
estudante, do curso, especificações do grau, série, turno e o endereço
residencial. A declaração deve ser original e atualizada (válida por 30
dias a partir da data de emissão). Para alunos de cursos superiores, a
declaração deve ser referente ao ano vigente, original e com menos
de 30 dias de emissão.
-A declaração deve conter ainda, dados completos da escola, nome
completo com carimbo e assinatura do diretor ou do representante
legal.
-Original e cópia do comprovante de residência em nome do aluno
ou dos pais, emitido há menos de 90 dias (contas de luz, telefone, TV
a cabo ou fatura de cartão de crédito).
-Na ausência de comprovante de endereço em nome do aluno ou dos
pais, pode-se apresentar uma Declaração de Residência com firma do
declarante reconhecida em cartório, juntamente com cópia do
comprovante de endereço com menos de 90 dias de emissão.
            
           
Local de atendimento

Central de Benefícios: Rua São Sebastião, no 909 - Tel.: 3632-4564 e
3632-3952.
Para mais informações, acesse:
http://www.ritmoribeirao.com.br/cartao-nosso/estudante/

http://www.ritmoribeirao.com.br/cartao-nosso/estudante/


 Os alunos da FDRP têm acesso às bolsas oferecidas pela Pró-Reitoria
de Graduação, as quais abrangem diferentes propósitos, incluindo
bolsas relacionadas à pesquisa e extensão, monitoria, atividades
extracurriculares, intercâmbios internacionais e auxilio para alunos de
baixa renda.

Bolsas da Pró-Reitoria de Graduação

Confira a lista dos programas e bolsas:

Programa de Educação Tutorial (PET): Programa dirigido aos alunos
de graduação, mediante tutoria docente, com oferecimento de
bolsas para aperfeiçoamento da graduação. Os bolsistas realizam
atividades extracurriculares de ensino, pesquisa e extensão, que
complementam sua formação acadêmica.

Programa de Estímulo ao Ensino de Graduação (PEEG):
Desenvolvimento de atividades supervisionadas de ensino para
desenvolvimento das atividades de monitoria.

Bolsa Aprender com Cultura e Extensão: Para alunos com bom
desempenho acadêmico. Em consonância com a política de inclusão
social da USP, as bolsas serão destinadas, prioritariamente, a
estudantes com necessidade socioeconômica.

Bolsa Socioeconômica: destina-se a apoiar estudantes com alto
potencial de desenvolvimento dos estudos de graduação e com
dificuldades de custeio de sua permanência na Universidade. Busca
ampliar as possibilidades de inserção do aluno na vida acadêmica e
de continuidade do curso.

Mais informações: www.prg.usp.br

http://www.prg.usp.br/


 Tem por objetivo atender o indivíduo em suas demandas sociais,
orientando alunos de graduação e pós-graduação do campus USP
Ribeirão Preto sobre o Programa de Apoio à Permanência e
Formação Estudantil da Universidade de São Paulo (PAPFE). Pelo
PAPFE os alunos têm acesso aos apoios moradia, alimentação, livros
e transporte, além de bolsas de auxílio financeiro, sendo selecionados
por avaliação e classificação socioeconômica e acadêmica.

Seção de Atendimento Social

BOLSAS E AUXÍLIOS
As bolsas e auxílios oferecidos no campus de Ribeirão Preto são: 

Moradia: vaga gratuita em Conjunto Residencial dos Estudantes
Universitários (CREU) ou auxílio financeiro no valor de R$ 400,00/mês
por até 24 meses.
Alimentação: isenção no pagamento de refeições no Restaurante
Universitário por até 24 meses.
Transporte: pagamento mensal de R$ 200,00, durante o período
letivo, para deslocamento do aluno da residência até a Universidade.
O Apoio Transporte é válido por 24 meses.
Livros: crédito mensal disponibilizado para aquisição de livros na
Editora da USP, equivalente a R$ 150,00 por até 24 meses, durante o
período letivo.

Orientações para ingressantes: 
https://sas.usp.br/a-estudantil-princ/

Edital 2022:
 https://sas.usp.br/wp-content/uploads/2022/02/editalIngressantes2022.pdf

Ou acesse o edital e as orientações para inscrições pelo site
http://prefeiturarp.usp.br, ir na aba Serviços > Promoção Social > Apoio aos
estudantes > Programas de apoio: Para a graduação.

 
Rua Clóvis Vieira, casa 26

Telefone: (16) 3315-4638
Email: svsocial.pc@usp.br

De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30 

https://sas.usp.br/a-estudantil-princ/
https://sas.usp.br/wp-content/uploads/2022/02/editalIngressantes2022.pdf
https://sas.usp.br/wp-content/uploads/2022/02/editalIngressantes2022.pdf
http://prefeiturarp.usp.b/


     A comunicação oficial da FDRP com seus alunos é feita através do
seu e-mail USP. Em breve você receberá seu login e senha, depois
disso, acesse com frequência para não perder nenhuma informação
relevante.

     Durante toda a graduação, a faculdade usará esse e-mail, então é
necessário ficar atento.

Seu e-mail USP







TELEFONES DA FDRP

Telefones Úteis

Diretoria

Serviço de Graduação

Seção de Apoio Acadêmico

Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas

Departamento de Direito Público

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil

International Office

Biblioteca

DDD (16)

Outros Telefones

3315-4950
 

3315-4952/0114
 

3315-0100/0111
 

3315-4949
 

3315-0166
 

3315-0151
 

3315-0112
 

3315-0096/0148/4960
 

3315-35330
 

3315-4641
 

3315-4638
 

3315-4640
 

3315-3509/3539
 

3315-3576
 

3315-3561
 

0800-0121090
 

Biblioteca Central

Ouvidoria

Serviço Social

Refeitório Central

Departamento de Saúde

Clínica Odontológica

CEFER

Disque Trote

DDD (16)



Reitor

Universidade de São Paulo
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto

Carlos Gilberto Carlotti Junior

Vice-reitora
Maria Arminda do Nascimento Arruda

Pró-reitor de Graduação
Edmund Chada Baracat

Diretor
Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho

Vice-diretor
Márcio Henrique Ponzilacqua



PROFESSORES

Membros da Comissão Organizadora da
Semana de Recepção

Prof. Dr. Sergio Nojiri
Prof. Dr. Alexandre Naoki Nishioka

Prof. Dr. Camilo Zufelato
Prof. Dr. Cezar Cardoso de Souza Neto

Profª Drª Eliana Franco Neme
Prof. Dr. Gabriel Loretto Lochagin

Prof. Dr. Sebastião Sérgio da Silveira
 
 FUNCIONÁRIOS

Antonio Tadeu Campos Mesquita - Seção de Informática
Claudia Sarkis Rezende - CRlnt

Daniela Veríssimo Gomes - DPP
Ednéia Silva Santos Rocha - Biblioteca

Erika Thais Penha - Secretaria
Felipe Augusto Barroso Maia Costa - Serviço de Graduação

Gisele Cristina dos Santos - Assistente Financeiro
Marislei Lopes Maturano - Serviço de Graduação

Waldemar Fernandes Filho - Assistente Administrativo
 

REPRESENTANTES DISCENTES

Felipe Augusto Silva Tolino - CAAJA
Helen Cassanti Fiori - CAAJA

João Vitor Lopes Cunha - AAAC7
Fernanda Nucci Perez -- AAAC7

Sócrates Tadeu Soares Vilas Boas - Bateria Estouro
João Vitor Basso Fabrício - Ócios do Ofício

 



Apoio:



PATROCÍNIO:



Para ficar por dentro das novidades da FDRP e
acompanhar todas as oportunidades,

acompanhe nossas redes sociais!

DIREITORP

DIREITORP

DIREITORP

BIT .LY/YOUTUBEFDRP

SCHOOL/FDRP



Realização:


