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2ª feira

16/02
3ª feira

08h – 10h30min e 14h – 16h - Matrícula Presencial para os candidatos convocados em 1ª e 2ª chamadas e que realizaram a matrícula via internet pela FUVEST.
Recepção dos pais e calouros por docentes da unidade. Local: edifício Q5 do IQSC
QUÍMICA EM AÇÃO (APRESENTANDO EXPERIMENTOS DOS GRUPOS DE PESQUISA.)
8h – Abertura conjunta XX Semana de Recepção aos Calouros 2016
10h – Atividade de integração dos ingressantes com o Centro Acadêmico Armando Sales
de Oliveira e Secretarias Acadêmicas

14h – Conhecendo a Atlética e o Centro de Convivência da Química e Roda de Conversa
15h – Atividade Cultural – Manifestações artísticas de alunos e servidores do IQSC +
picolé

08h30min – palestra do USP Recicla

14h – Gincana organizada pelo Centro de Convivência da Química

09h – Palestra UBAS + Alerta Drogas,Álcool

16h – To a toa CAASO

10h 30min- conversa com Representantes Discentes (RD´s)

17/02

08h30min – Visita a Fazenda Pinhal ou Conhecendo a Biblioteca (Café com Livros)

4ª feira

18/02

14h – Encontro com professores primeiro ano e tutores
15h – Aula Inaugural – Sr. Álvaro Gomes (Dow Corning)
17h - Cachorrada

08h30min – 10h30min e 14h – 16h - Matrícula Presencial dos ingressantes em 3ª chamada pela FUVEST.
Recepção dos pais e calouros por docentes da unidade. Local: edifício Q5 do IQSC

5ª feira

19/02
6ª feira

08h30min – Visita a Fazenda Pinhal ou Conhecendo a Biblioteca (Café com Livros)

13h - Trote Solidário CAASO

08h30min - Treinamento Bombeiro - Tour campus 2

SERÃO REALIZADAS ATIVIDADES EXTENDIDAS DE RECEPÇÃO AOS
CALOUROS, AO LONGO DO SEMESTRE

DOAÇÃO DE SANGUE – (DATA A DEFINIR) - 8h-12h 13h-17h
CADASTRAMENTO DE DOADORES DE MEDULA – (DATA A DEFINIR) 08h-12h 13h-17h

BIBLIOTECA LIVRE DO IQSC

TROTE SOLIDÁRIO

Inaugurada em 06/12/2012 com a presença do escritor Antonio Fais.
Nesta biblioteca, localizada no saguão do edifício Q5, você encontra à sua disposição livros dos mais
diversos gêneros literários.
A única regra é a devolução do livro na estante após a leitura,
para que outros possam desfrutá-lo.
Sirva-se e tenha bons momentos.
Para fazer doações de livros que você gostaria que outros lessem, utilize a caixa abaixo da estante,
colocando dentro do livro um bilhete com sua identificação,
permitindo registro do acervo, ou entregue-o na Secretaria da Comissão de Cultura e Extensão
Universitária do IQSC.
Informações: (16) 3373-8831 ou www.iqsc.usp.br

Solicitamos a cada calouro que traga:
fralda geriátrica, aparelho de barbear descartável, leite condensado,
creme de leite, chocolate e produtos de limpeza em geral.
As doações devem ser entregues na Seção de Graduação do IQSC.

SERÃO REALIZADAS ATIVIDADES
EXTENDIDAS DE RECEPÇÃO AOS
CALOUROS, AO LONGO DO SEMESTRE

No dia 18/02/2016 os alunos interessados realização
serviço voluntário em instituições assistenciais e
farão a entrega da doação dos produtos arrecadados na coleta acima.
Realização: Centro de Convivência da Química - CCQ e
CAASO-Centro Acadêmico "Armando de Salles Oliveira"

CALOURO
Caso você se sinta ameaçado ou seja forçado a participar
de alguma atividade, denuncie ligando para o telefone

0800 012 10 90
DOAÇÃO DE SANGUE
(DATA A DEFINIR) das 08h30min-12h e 13h-17h
Edifício Q5 – IQSC
Condições para doação:
idade entre 18 e 65 anos e peso mínimo de 50 kg;
não estar em jejum;
após refeições pesadas aguardar 2h de intervalo;
estar em boas condições de saúde e não estar resfriado;
não estar tomando medicamentos (antibióticos e anti-inflamatórios aguardar
15 dias, vacinas aguardar 1 mês);
se mulher, não estar grávida ou amamentando;
não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 24h;
não ser portador de Chagas, sífilis, hepatite ou HIV;
não ter tido convulsões após os 2 anos de idade;
não ter frequentado região de malária nos últimos 6 meses.
Indispensável apresentar RG.
Se você tem carteirinha de doador traga-a também.

Você estará se protegendo e ajudando a acabar com o
TROTE VIOLENTO
(16) 3373-9889 – Segurança 24h USP área I
CADASTRAMENTO DE DOADORES DE MEDULA
(DATA
(DATA A DEFINIR) das 08h30min-12h e 13h-17h
Edifício Q5 – IQSC
Condições para ser um doador: ter entre 18 e 54 anos de idade; estar em bom estado geral de saúde e
não ter doença infecciosa transmissível pelo sangue.

Como é feita a doação
Será retirada uma pequena quantidade de sangue (5ml) e preenchida uma ficha com informações pessoais.
Seu sangue será tipificado para identificar suas características genéticas que podem influenciar no transplante.
Seu tipo de HLA será incluído no cadastro. Seus dados serão cruzados com os dos pacientes que precisam de
transplante de medula óssea. Se você for compatível com algum paciente, você será novamente consultado e
outros exames de sangue serão necessários antes da doação.
Fonte: Instituto Nacional do Câncer - http://www2.inca.gov.br em 15/2/2013

