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_primeiros passos
como acessar o Janus?
O Janus é o Sistema da USP que gerencia os cursos de Pós-Graduação. Todo aluno
regular tem acesso a esse sistema. Nele, você poderá emitir declaração de Matrícula, pedir
seu cartão de estudante e seu cartão BUSP e acompanhar sua vida acadêmica — prazos,
notas etc.

Como acessar
•
•
•
•

Entrar no endereço https://uspdigital.usp.br/janus/comum.
Clicar em 1º acesso e digitar Usuário (é o seu número USP).
Sua senha de acesso será enviada para o email cadastrado. É necessário sempre cadastrar um email alternativo, pois o email USP não pode ser utilizado para
recebimento de senha.
Depois do 1º acesso, você deve providenciar seu email USP em http://id.usp.br.
Em seguida, entre em contato com o serviço de Pós-Graduação para ativação do
email.

email USP
(obrigatório a todos os alunos de Pós-Graduação)
Após a matrícula, os alunos regulares precisam providenciar um e-mail institucional, sem o qual não receberão mensagens com avisos e lembretes do sistema Janus
sobre as ocorrências do seu curso de Pós-Graduação.
É muito importante que você acesse regularmente seu email USP ou cadastre um redirecionamento de mensagens no email que você usa regularmente
para que receba os emails USP.
Ele te avisa dos diversos prazos do seu Programa de Pós-Graduação, enviando alertas para que você não perca nenhum prazo importante do seu curso.
Para criar seu email acesse o site http://id.usp.br e siga as instruções. Em seguida,
envie um email para ppgdf@usp.br para que possam ativá-lo e você comece a receber as
mensagens institucionais.

4

As informações desta seção foram retiradas do site do Serviço de Pós-Graduação da FFLCH. Disponível em:
http://pos.fflch.usp.br/aluno-regular-primeiros-passos.
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cartão USP (carteirinha escolar)
Para solicitar o cartão USP, entre no Sistema Janus. Vá na seção “Cartão USP” e siga
as instruções. Você vai precisar de uma foto 3x4 escaneada. A emissão da 1ª via é gratuita.
A confecção leva em torno de 30 dias. O aluno é informado pelo sistema quando
o cartão estiver disponível na unidade, neste caso, no Serviço de Pós-Graduação (SPG). Espere pelo menos uma semana para vir retirar, que é o tempo médio de envio dos cartões
para o SPG.
Para a Renovação do Cartão, basta entrar no sistema, enquanto for aluno regular, e,
a partir do mês do vencimento, solicitar novo cartão.
Em caso de extravio, o aluno deverá solicitar nova Carteira no Janus colocando
este motivo e comparecer à Tesouraria da FFLCH (Prédio da Administração da FFLCH,
sala 143), para efetuar o pagamento da taxa do novo cartão. Após o pagamento, trazer o
comprovante no Serviço de Pós-Graduação (sala 118).

e-Card USP
A Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), por meio do Centro de
Tecnologia de Informação de Piracicaba (CeTI-LQ), lança a Carteirinha Digital USP (e-Card
USP), destinada a alunos, docentes e servidores da Universidade. O e-Card USP atende às
demandas das Pró-Reitorias de Graduação e de Pós-Graduação e da Superintendência de
Assistência Social (SAS).
O aplicativo está disponível nas lojas Apple e Google Play e poderá ser acessado
por meio da senha única do usuário USP. Além da imagem no dispositivo móvel, o e-Card
USP apresenta como novidade o uso do QR-Code (Quick Response Code), que é uma
chave de segurança atualizada temporariamente para identificação do usuário, no acesso
aos sistemas corporativos da Universidade. Assim como a carteirinha física, o e-Card USP é
pessoal e intransferível.
Os alunos ingressantes (graduação, pós-graduação e posdoc) terão acesso ao
e-Card USP no momento que seus pedidos de Cartão USP forem autorizados, sem a necessidade de aguardarem pela confecção das carteirinhas físicas. Outra vantagem do aplicativo é que a atualização dos dados será automática.

bilhete USP (BUSP)
Todo aluno matriculado terá direito ao Bilhete USP (BUSP). Esse bilhete leva os
passageiros até a Estação Butantã do Metrô e desta para a USP todos os dias da semana,
24 horas do dia, gratuitamente.
A emissão da 1ª via é gratuita
O procedimento para pedir esse cartão é o mesmo utilizado para a certeirinha USP,
mas não precisa colocar foto. Alunos podem solicitar a segunda via do BUSP mediante o
envio de um e-mail para o Serviço de Tesouraria da FFLCH, com o comprovante de depósito ou transferência bancária ou transferência PIX (chave 63.025.530/0016-90) no valor de
R$18,38.
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calendário 2021*
1º semestre
janeiro

8

Último dia para a entrega de interesse de matrícula dos ingressantes

25 a 29

Inscrição para Aluno Especial da Pós-graduação
Matrícula para Aluno Especial Unesp/Unicamp

19

Último dia reservado à matrícula de ingressantes do processo seletivo

22

INÍCIO da Pré-Matrícula dos alunos regulares via Web

23

Reunião da CPG

7

FIM da Pré-Matrícula dos alunos regulares via Web

3a7

Matricula dos alunos ingressantes no Janus

16

Reunião da CPG

13

Reunião da CPG

26

INÍCIO das Inscrições para o Estágio Supervisionado do Programa de Aperfeiçoamento de
Ensino - PAE (2ª etapa) - 2º semestre de 2021

16

TÉRMINO das Inscrições para o Estágio Supervisionado do Programa de Aperfeiçoamento de
Ensino - PAE (2ª etapa) - 2º semestre de 2021

11

Reunião da CPG

junho

15

Reunião da CPG

julho

5 a 11

Pré-Matrícula dos alunos regulares via Web

20

Reunião da CPG

fevereiro

março

abril

maio

2º semestre
agosto

2a8

Inscrição para o processo seletivo visando o ingresso no curso de Mestrado ou Doutorado no
1º semestre de 2022

17

Reunião da CPG

setembro

14

Reunião da CPG

outubro

18

INÍCIO das Inscrições para o Estágio Supervisionado do Programa Aperfeiçoamento de Ensino
- PAE (2ª etapa) - 1º semestre de 2022

19

Reunião da CPG

9

Reunião da CPG

7

TÉRMINO das Inscrições para o Estágio Supervisionado do Programa de Aperfeiçoamento de
Ensino - PAE (2ª etapa) - 1º semestre de 2022

14

Reunião da CPG

15

Último dia para o envio do relatório científico anual

novembro

dezembro

6

* Este calendário poderá ter inserções de outras informações e alterações no decorrer do ano. Para acompanhar as alterações, acesse
http://filosofia.fflch.usp.br/posgraduacao/calendario.
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Os mapas desta seção foram retirados do site do da Prefeitura do Campus da Capital. Disponível em:
https://puspc.usp.br/2017/04/03/mapas/
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_o departamento
de filosofia
O Departamento de Filosofia ministra cursos de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado. O bacharelado em filosofia visa a uma formação técnica e crítica do
aluno, por meio do estudo aprofundado da História da Filosofia e dos temas que são os
eixos da reflexão filosófica, tanto os legados pela tradição, quanto os vinculados às questões contemporâneas. Ao longo do bacharelado, o aluno pode optar por realizar também
a licenciatura, cumprindo disciplinas específicas relativas ao ensino de filosofia.
O ingresso no curso se dá através da Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST) que é o órgão responsável pela organização do vestibular e pelo Sistema de Seleção
Unificado (SiSU).
O Programa de Pós-Graduação em Filosofia possui cursos de mestrado e de doutorado, com uma única área de concentração, Filosofia, organizada em 4 linhas de pesquisa:
Estética e Filosofia da Arte; Ética, Filosofia Política e Teoria das Ciências Humanas; História
da Filosofia; Lógica, Filosofia da Linguagem e Filosofia das Ciências

Chefia

Oliver Tolle (Chefe)
Luiz Sérgio Repa (Vice-Chefe)

Secretaria

Antonia de Lourdes dos Santos
Geni Ferreira Lima
Lucas Martins de Castro Neto
Ruben Dario

Suporte Técnico

Susan Thiery Satake (manutenção e atualização de site)
Estagiários:
Wendy Okubo
Cecilia de Morais

9

manual do ingressante • pós-graduação

coordenações
Graduação

Alex de Campos Moura
Homero Silveira Santiago

Licenciatura

Marcus Sacrini Ayres Ferraz
Rodrigo Bacellar

Pós-Graduação

Carlos Eduardo de Oliveira
Maurício Cardoso Keinert

Pesquisa

Evan Robert Keeling
Marco Aurélio Werle

Pós-Doutorado

Marco Aurélio Werle

Cultura e Extensão
Silvana de Souza Ramos
Eduardo Brandão

Biblioteca

Pedro Paulo Garrido Pimenta
José Carlos Estêvão

Cooperação Internacional
João Vergílio Gallerani Cuter
Marco Antonio de Ávila Zingano

Programa de Educação Tutorial
Maurício Cardoso Keinert

representação discente
Congregação

Agnes de Oliveira Costa
Renata Biagioni Wrobleski (Grad)

Comissão do Programa de
Aperfeiçoamento do Ensino (PAE)
Agnes de Oliveira Costa’

Comissão de graduação

Conselho Departamental

Comissão de Pós-Graduação
(CPG)

Conselho de Biblioteca

Mariana Ribeiro dos Santos Kurowski (Grad)

Camila Silva de Araujo (Grad)
Caio Olivette Pompeu (Grad)

Paula Feijó de Medeiros

Leonardo Duarte Santos (Suplente-Grad)

Comissão Coordenadora do
Programa de Pós-Graduação
(CCP)

Comissão de Defesa dos Direitos
Humanos (CDDH)

Natanailtom de Santana Morador
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_o programa de
pós-graduação
linhas de pesquisa
Os cursos de pós-graduação do Departamento de Filosofia possuem uma única
área de concentração: Filosofia, organizada em 4 linhas de pesquisa.

História da Filosofia

História e análise dos sistemas filosóficos. Estudo de diferentes tópicos das doutrinas filosóficas, bem como aspectos da constituição e lógica interna das mesmas. Abordagem de autores e sistemas inserindo-os no contexto histórico-cultural. Estudo comparado
das filosofias e reconstituição dos eixos diretores a partir dos grandes autores inaugurais,
de acordo com as articulações cronológicas que dividem a História da Filosofia em Antiga,
Medieval, Moderna e Contemporânea.

Lógica, Filosofia da Linguagem e Filosofia das Ciências

Investigação lógica de sistemas formais, sua fundamentação filosófica e desenvolvimento histórico. Análise das linguagens formais e ordinárias e seu emprego no estudo
de questões filosóficas. Pesquisa da natureza e dinâmica do conhecimento científico em
seus aspectos epistemológicos e historiográficos. Exame das perspectivas e do impacto
da ciência na sociedade, sua aplicabilidade tecnológica e sua organização institucional.

Estética e Filosofia da Arte

Estudo dos diferentes lugares atribuídos à Beleza pela Filosofia e de questões postas especificamente pela História das Artes. Exposição e comentário das teorias clássicas
acerca da obra de arte, tendo em vista promover uma reavaliação de seus conceitos fundamentais. Abordagem teórica e consideração do fenômeno artístico, visando delineamentos de uma ontologia da obra de arte. Consideração histórico-crítica da arte moderna
e contemporânea.

Ética, Filosofia Política e Teoria das Ciências Humanas

Os trabalhos de pesquisa nesta área abrangem a questão da crítica das ciências
humanas e do discurso político e ideológico ao longo da história da filosofia. Procuram
abordar, neste sentido, as relações entre teoria e filosofia da história, as concepções do
poder, os grandes problemas da filosofia moral e política desde a Antigüidade até a época
contemporânea.
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prazos e exames
Prazo para depósitos

Mestrado – Prazo de depósito da dissertação: 42 meses.
Doutorado – Prazo de depósito da tese: 54 meses.
Doutorado direto – Prazo de depósito da tese: 66 meses.

Exame de qualificação

Prazo da inscrição: em até 50% do prazo máximo para o depósito.
O exame de qualificação é obrigatório para os alunos matriculados em curso de
mestrado e de doutorado. Seu objetivo é avaliar a maturidade do aluno na sua área de
investigação o conhecimento sobre o tema abordado, além de sua capacidade em
executar seu projeto de pesquisa.
A inscrição no exame de qualificação é de responsabilidade do aluno. O
exame deverá ser realizado no máximo 60 dias após a inscrição.
O aluno que for reprovado no exame de qualificação poderá se inscrever para repeti-lo apenas uma vez, devendo realizar nova inscrição no prazo de 30 (trinta) dias após
a realização do primeiro exame. O segundo exame deverá ser realizado no prazo de 30
(trinta) dias após a inscrição. Persistindo a reprovação, o aluno será desligado do programa
e receberá certificado das disciplinas cursadas.
O aluno que não realizar o exame no período previsto para o seu curso
será desligado do programa.

Prorrogação de prazos
Prorrogação excepcional
Em qualquer um dos cursos, em casos excepcionais devidamente justificados, os
alunos poderão solicitar prorrogação de prazo por um período máximo de 120 dias.
Prorrogação COVID-19
Devido à crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19, a Pró-Reitoria de
Pós-Graduação da USP, por meio da Circ.CoPGr/62/2020, estabeleceu que os prazos
relativos a exames de qualificação, depósitos e defesas de dissertação e teses poderão ser prorrogados de forma excepcional por até doze meses da data limite.
Essa prorrogação está sujeita a alterações a depender das tratativas das comições específicas. Portanto, acompanhe as publicações da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e os emails institucionais do Programa de Pós-Graduação em Filosofia (ppgdf )
para se manter atualizado.
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créditos mínimos
A cada disciplina são atribuídos de 4 a 8 créditos, assim distribuídos: 50 % em horas-aula e 50 % em atividades de pesquisa.

Mestrado

O aluno de mestrado deve integralizar, pelo menos, 96 (noventa e seis) unidades
de crédito, ou seja, no mínimo, 1.440 horas que contemplem disciplinas e a elaboração da
dissertação, distribuídas do seguinte modo:
• 24 créditos obtidos em disciplinas;
• 72 créditos obtidos na confecção da dissertação.

Doutorado

O aluno de doutorado portador do título de mestre pela USP ou por ela reconhecido deverá completar, pelo menos, 168 (cento e sessenta e oito) unidades de crédito, ou
seja, no mínimo, 2.520 horas que contemplem disciplinas e a elaboração da tese, distribuídas do seguinte modo:
• 08 créditos obtidos em disciplinas;
• 160 créditos obtidos na confecção da tese.

Doutorado direto

O aluno de doutorado direto deve integralizar, pelo menos, 192 (cento e noventa
e duas) unidades de crédito, ou seja, no mínimo, 2.880 horas que contemple disciplinas e
a elaboração da tese, distribuídas do seguinte modo:
• 32 créditos obtidos em disciplinas;
• 160 créditos obtidos na confecção da tese.

grupos de pesquisa
O Departamento de Filosofia conta com diversos projetos temáticos, convênios
e grupos de pesquisa nos quais os estudantes de pós-graduação podem participar. Para
conhecê-los, acesse http://filosofia.fflch.usp.br/pesquisa/grupos.

relatório científico anual
Deve ser enviado até o dia 15 de dezembro de cada ano letivo, através do formulário on-line a ser aberto até um ou dois meses antes do prazo final de envio, sempre no
site do Departamento de Filosofia.
O relatório científico anual é obrigatório a todos os estudantes
pós-graduandos em filosofia.
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_serviços
A USP disponbiliza uma série de serviços a seus docentes, funcionários e discentes.
Esses serviços variam desde a área da saúde até a área de entretenimento e cultura. A seguir, listamos alguns dos principais serviços oferecidos gratuitamente pela Universidade.
Para acesso a serviços relacionados à saúde, atendimento psicológico,
atendimento jurídico e apoio estudantil em geral consulte as informações abaixo.
Serviços

Informações

Pronto-atendimento Centro de Saúde Escola
Butantã (CSEB/ FMUSP)

http://fm.usp.br/cseb/portal/

Apoio Psicológico Online do Instituto de
Psicologia

psi.online@usp.br

Sofrimento psíquico - Escritório de Saúde
Mental

escritoriodesaudemental@usp.br

Acolhe USP - Programa de acolhimento relacionado ao uso de álcool e outras drogas

https://sites.usp.br/acolhe/

Hospital Universitário (HU)

http://www.hu.usp.br

Serviço de Aconselhamento Psicológico

http://www.ip.usp.br
aconpsi@usp.br

Clínica Odontológica

apoiopacientefo@usp.br
http://www.fo.usp.br/

USP Mulheres

uspmulheres@usp.br

USP Diversidade

diversidade@usp.br

Atendimento Jurídico (temporariamente
suspenso)

diretoria@djxideagosto.org

Atendimento do Instituto de Psiquiatria

http://ipqhc.org.br/saude/ambulatorios-e-servicos/ambulatorios/

Serviços Veterinários

http://hovet.fmvz.usp.br/

Bilhete USP

https://www5.usp.br/servicos/onibus-circular-campus-butanta/

Comissão de Defesa de Direitos Humanos da
FFLCH

http://cddh.fflch.usp.br/

Atendimento psicológico do IP-USP

https://www.ip.usp.br/site/atendimento-psicologico-on-line/

14

filosofia • fflch-usp • 2021

Para acesso a serviços relacionados à pesquisa acadêmica, mobilidade
estudantil e acesso a acervos, consulte as informações abaixo.
Serviços

Informações

Jstor

https://www.jstor.org/
(via VPN USP: https://www.aguia.usp.br/portfolio/servicos/
conexao-remota/)

Informações gerais sobre mobilidade

http://www.prpg.usp.br/index.php/pt-br/internacionalizacao/internacionalizacao

Dupla Titulação (Cotutela)

http://www.prpg.usp.br/index.php/pt-br/internacionalizacao/dupla-multipla-titulacao

Biblioteca de Teses da USP

https://teses.usp.br/

Recursos de Informática

https://www5.usp.br/servicos/rede-pro-aluno-linux-ime-usp/

Programa de Aperfeiçoamento de Ensino
(PAE)

http://pos.fflch.usp.br/programa-de-aperfeicoamento-deensino-pae

Office 365 Educação

https://www.microsoft.com/pt-br/education/products/office

Coursera

https://www.coursera.org/

Para acesso a serviços relacionados à cultura, idiomas e entretenimento em
geral, consulte as informações abaixo.
Serviços

Informações

Mubi

https://mubi.com/

PressReader

https://www.pressreader.com/

Idioma

https://www5.usp.br/servicos/cursos-de-idiomas/

Centro Interdepartamental de Línguas

http://clinguas.fflch.usp.br/

Centro Acadêmico Visconde de Cairu
da FEA-USP (idiomas)

http://www.cavcidiomas.com.br/

Serviço de Cultura e Extensão Universitária

http://sce.fflch.usp.br/

Poliglota Idiomas do Grêmio Politécnico
da Escola Politécnica da USP

https://poliglotaidiomas.com/

Centro de Estudos e Pesquisa em
Ensino de Línguas

http://www4.fe.usp.br/cepel/apresentacao

Cinema da USP (Cinusp/Digital)

http://www.usp.br/cinusp/

Núcleo de Estudos de Línguas Estrangeiras
(NELE)

https://sites.google.com/site/nelefilo/matriculas
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_aplicativos e sites
aplicativos oficiais*
A Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da USP desenvolveu uma
série de aplicativos móveis em parceria com os diversos órgãos da Universidade. Para ver
todas as opções de aplicativo, acesse: https://www.sti.usp.br/appusp/. Veja abaixo alguns
dos mais importantes deles.

e-Card USP

Carteirinha digital
Já salvou muita gente que esqueceu a carteirinha na hora do bandejão
e em outros momentos.
App Store / Google Play

Cardápio USP

Restaurantes Universitários
Onde tem a melhor cmida hoie? E a melhor sobremesa? Esse aplicativo
é essencial para aproveitar os melhores pratos que a universidade tem
para te oferecer. Além disso, com ele você poderá saber se ainda tem
crédito para fazer aquela refeição.
App Store / Google Play

Bibliotecas USP

Acervo SIBi
Pesquise no acervo da biblioteca, veja seu histórico, acompanhe suas
pendências, faça reservas, renove até não poder mais. Tudo isso na palma da sua mão com apenas um click.
App Store / Google Play

Guia USP

Esse app te auxiliará na busca por institutos, faculdades, restaurantes,
museus e bibliotecas da USP.
App Store / Google Play
*As informações desta seção foram retiradas do manual Primeiros Socorros: Informações úteis e rápidas para ingressantes da Filosofia,
elaborado pelo Centro Acadêmico de Filosofia Prof. João Cruz Costa em 2021.
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sites úteis
Existem alguns sites que você vai precisar acessar com alguma frequência durante o seu curso de pós-graduação. Já mencionamos alguns deles durante esse manual, e
a seguir apresentamos uma lista dos endereços que não podem faltar na sua barra de
favoritos.
•

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
https://www.teses.usp.br/

•

Biblioteca Florestan Fernandes (FFLCH-USP)
https://biblioteca.fflch.usp.br/

•

Biblioteca virtual dos estudantes de Filosofia
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Btb-qWAV_7qKsMzteMsmey5CHBl4sgwL
(acessar com email USP)

•

Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo (CEPEUSP)
https://cepe.usp.br/

•

Dedalus USP – Catálogo Coletivo das Bibliotecas da USP
http://dedalus.usp.br/

•

Departamento de Filosofia da FFLCH-USP
http://filosofia.fflch.usp.br/

•

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP
https://www.fflch.usp.br/

•

Jornal da USP
https://jornal.usp.br/

•

Serviço de Pós-Graduação da FFLCH-USP
http://pos.fflch.usp.br/

•

Sistema Janus
https://uspdigital.usp.br/janus/

•

Superintendência de Assistência Social – SAS
https://sites.usp.br/sas/
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_glossário
ADUSP: Associação de Docentes da USP. Organiza e representa a categoria docente na luta por
seus interesses. Site: www.adusp.org.br.
CAF: Centro Acadêmico de Filosofia Prof. João Cruz Costa, organização estudantil dos estudantes de
graduação e pós-graduação em Filosofia na FFLCH-USP.
CCP: Comissão Coordenadora de Curso do ppgdf. Nela, são organizados e decididos assuntos
relacionados à pós-graduação em Filosofia.
CNPq: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, entidade de fomento à
pesquisa, que financia bolsas de pesquisa nas universidades.
Coletivo Neurodivergente da FFLCH - Nise da Silveira: Coletivo dedicado a discussões e
ações em favor dos e das neurodivergentes da comunidade USP. Se organiza em um grupo no
Facebook em que seus membros trocam experiências sobre tratamentos e psicólogos confiáveis.
Conselho Universitário: Também chamado de CO (em vez de CU). É a instância superior de
discussão e tomadas decisões que envolvem a Universidade de São Paulo como um todo e suas
atividades de pesquisa, ensino e extensão.
Congregação: É o órgão que funciona como um CO da Faculdade (FFLCH). Discute propostas
de mudanças curriculares, criação e extinção de cursos de graduação ou de departamentos, além
de contratações para o corpo docente e técnico, entre outros, tudo no âmbito da unidade. Cada
curso tem direito a representantes discentes nessa representante discente nessa Congregação,
com eleição anual.
CoPG: Conselho de Pós-Graduação, é o órgão máximo da Pós-Graduação da Universidade de São
Paulo. Integram o Conselho, entre outros, o Pró-Reitor, o presidente da CPG de cada Unidade de
Ensino e Pesquisa e a representação Discente.
CPG: Comissão de Pós-Graduação da FFLCH-USP. Órgão que reúne coordenadores de programas
de pós-graduação da FFLCH e RDs para tratar de assuntos relativos à pós-graduação na faculdade.
CRUSP: Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo. localizado proxrrno ao bandejão centrai é a moradia da universidade para estudantes que geralmente mais pontuam na classificação
da avaliação da SAS.
CTA: Conselho Técnico Administrativo. Responsável por assuntos como uso de espaços, reformas,
etc.

As informações desta seção foram retiradas do manual Primeiros Socorros: Informações úteis e rápidas para ingressantes da Filosofia,
elaborado pelo Centro Acadêmico de Filosofia Prof. João Cruz Costa em 2021.
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Cursinho Popular da FFLCH: O cursinho da FFLCH possui como missão e objetivo principais o
ingresso de estudantes de baixa renda nas grandes Uuniversidades do país. Sua sede é no espaço Aquário, mais informações consulte a página: https://www.facebook.com/cursinhodafflch ou
mande um email para cursinhodafflch@gmail.com.
Discurso sem Método: Nosso querido jornal de estudantes de Filosofia da USP, que recebe textos, imagens, charges e outros materias de estudantes de nosso curso e é organizado por uma
comissão aberta. Confira as versões virtuais em http://issuu.com/caf_usp/docs.
Espaço Aquário: Espaço estudantil localizado no saguão do prédio da História e Geografia.
Abriga a Bateria da FFLCH, a Atlética, o CAHis, o CEGE, a xerox da história e da geografia e o cursinho popular da FFLCH.
Espaço Verde: É o espaço estudantil do prédio da Filosofia e Ciências Sociais. Assim, é um local
cuja administração pertence a estudantes, que podem utilizá-lo segundo critérios públicos para
as atividades que desejarem. Lá estão as sedes do CEUPES (o CA do curso de Ciências Sociais) e
do CAF.
FAPESP: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Entidade de fomento à pesquisa que concede bolsas de estudo para iniciação, mestrado, doutorado e pós-doutorado.
Plenária: Instância convocada para se debater alguma pauta, que se difere da assembleia por não
ter caráter deliberativo.
ppgdf: Programa de Pós-Graduação em Filosofia.
Prédio do meio: Alcunha dada ao nosso prédio, onde estão instalados os cursos de Filosofia e
Ciências Sociais, por se situar entre o prédio da História e Geografia e o prédio da Letras.
Pró-aluno: Sala de computadores com acesso à internet, impressão e scanner; pode ser utilizada
para elaboração de diversas atividades acadêmicas.
PRPG: Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP instância administrativa dos programas de pós-graduação da USP.
RD: Representante Discente. São representantes de estudantes nos fóruns deliberativos da Universidade. Sua eleição é geralmente feita por estudantes; recentemente, no entanto, algumas eleições têm sido feitas pela própria Universidade por meio de votação eletrônica.
SAS: Superintendência de Assistência Social da USP, fornece diversos serviços de assistência social
como moradia, passe escolar, creche e bolsas.
Tia Bia: Lanchonete do prédio do meio da FFLCH. Atende principalmente aos cursos de Filosofia
e Ciências Sociais e fica no gramado entre o prédio do meio e a Letras.
USPão: Padaria localizada embaixo do bloco F do CRUSP. Boa alternativa naqueles dias em que o
bandejão está cheio.
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