
AGENDAMENTOS: 

Os graduandos e docentes da FMRP-USP interessados 

pelos serviços do CAEP devem entrar em contato:  

caep@fmrp.usp.br 

(16) 3315-3195 / (16) 3315-3352 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PARA 

AGENDAMENTOS: 

7h30 – 13h e 14h – 16h30 

LOCALIZAÇÃO: 

RUA DAS PAINEIRAS, CASA 08. 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

COORDENAÇÃO: 

Coordenador: 

Prof. Dr. Victor Evangelista de Faria Ferraz 

Vice-coordenadora: 

Profa. Dra. Maria Paula Panúncio Pinto 

 

EQUIPE TÉCNICA: 

Psicólogas: 

Maria de Fátima Aveiro Colares 

Gisele Curi de Barros 

Karolina Murakami 

Psicopedagoga: 

Cristiane Martins Peres 

Pedagogo: 

Rodrigo Humberto Flauzino 

Apoio Administrativo: 

Márcia Baumann Di Stasio 

* O QUE SÃO OS QUESTIONÁRIOS QUE OS 

ESTUDANTES PREENCHEM  AO  INGRESSAREM 
NA FMRP E EM ANOS SUBSEQUENTES? 

 

AÇÃO LONGITUDINAL DA FMRP/CAEP: 
 
 

Trata-se de uma ação de “Acompanhamento  
longitudinal de Características Pessoais dos 

Estudantes da FMRP-USP, relevantes ao 
aprendizado e à aquisição de habilidades 

profissionais específicas”.  
 

SEU OBJETIVO GERAL: 
 

Realizar acompanhamento longitudinal de 
características pessoais dos estudantes dos sete 
cursos da FMRP-USP, referentes a aspectos sócio 
demográficos, psicológicos e de características 
pessoais específicas, bem como documentar 

eventuais mudanças a medida em que ocorre a 
progressão do graduando desde o início ao final 

dos cursos, para subsidiar a gestão dos cursos 
FMRP.  
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Caracteriza-se como um Centro 
de Apoio Psicológico e 
Educacional destinado, 
prioritariamente, aos 
estudantes de graduação da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP (Ciências 
Biomédicas, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Informática 
Biomédica, Medicina, Nutrição e Metabolismo e Terapia 
Ocupacional) e tem dentre seus objetivos o 
acompanhamento  psicológico, psicopedagógico e/ou 
pedagógico ao aluno durante seu período de formação 
acadêmica, quando podem surgir dificuldades 
específicas nas respectivas áreas. 
 
Além de atividades de acolhimento (individuais e 
coletivas), o CAEP promove estudos, ações longitudinais, 
projetos, programas preventivos, oficinas que auxiliam 
no desenvolvimento de estratégias para superar muitos 
dos desafios da trajetória universitária, colaborando na 
construção da identidade profissional. 
 
O CAEP também assessora o ensino de graduação, por 
meio de participação na Comissão de Graduação (CG) e 

nas Comissões Organizadoras dos 
Cursos (COC). 

OFICINAS GRUPOS REFLEXIVOS 

Encaminhamentos 

Serviços 

Públicos 

Externos ou 

PAPP 

Apoio ao Ensino e Pesquisa: Assessoria e desenvolvimento 

de projetos, estudos, ações longitudinais* e gerenciamento 

de dados no âmbito do ensino em saúde. 

Grupos: Espaços de conversa oferecidos a pequenos grupos 

de estudantes e/ou docentes, com o objetivo de promover 

reflexões coletivas e aprofundadas sobre temas variados.  

Oficinas: Espaços dinâmicos de criação e aprendizado sobre: 

qualidade de vida, estilos de aprendizagem, ansiedade 

escolar, organização de estudos, saúde, arte, entre outros.   

Aconselhamento Psicológico: Acolhimento individual 

dirigido à situações contextuais. Pode ser feito em 1 até 4 

encontros. 

Tutoria mentoring: Programa de apoio ao aluno realizado 

por docentes (tutores) e veteranos (peers) com o objetivo de 

fornecer acolhimento ao início da vida acadêmica. 

Orientação Psicopedagógica e Pedagógica: Encontros 

individuais, com o intuito de apoiar o estudante em 

questões relacionadas ao percurso acadêmico. 

Modalidades de Apoio no CAEP  

Apoio à 
pesquisa 


