PERGUNTAS FREQUENTES
1. Quem pode participar da VII Jornada de Anatomia?
Podem participar da VII Jornada de Anatomia os alunos graduados ou recémgraduandos da área das ciências biológicas e da saúde.
2. Quanto custa a inscrição da VII Jornada de Anatomia?
A inscrição para VII Jornada de Anatomia é GRATUITA.
3. Quanto custa a VII Jornada de Anatomia?
Será cobrado o valor de R$50,00.
4. Quais os critérios para participar da VII Jornada de Anatomia?
Ser graduando ou recém-graduado (até 1 ano) nas áreas de ciências biológicas e da
saúde.
5. Como saberei se fui selecionado para a VII Jornada de Anatomia?
A divulgação dos selecionados a participar ocorrerá por meio da página Jornada de
Anatomia no site do Programa de Pós-graduação em Ciências Morfofuncionais, nas
seguintes datas:
Inscrições: de 13/10 a 31/10
Divulgação da 1ª lista: 10/11
Matrícula da 1ª lista: até 17/11
Divulgação da 2ª lista: 18/11
Matrícula da 2ª lista: até 24/11
Divulgação da 3ª lista: 25/11
Matrícula da 3ª lista: até 01/12
Divulgação final: 03/12
Período do curso: 12-23/ janeiro 2015
Inscrição do curso: Gratuita
Valor do curso (Matrícula): R$ 50,00

6. Se eu for selecionado e não puder comparecer posso indicar outra pessoa em meu
lugar?
Não, a seleção para participar da VII Jornada de Anatomia é somente válida ao inscrito.

7. Quais os procedimentos para inscrição?
Inscrição on-line na página da Jornada.
8. E se eu for selecionado?
Uma vez selecionado, o aluno deverá enviar por e-mail cópias do RG, atestado de
matrícula ou conclusão de curso, e comprovante de pagamento da taxa de matrícula
(número da conta informado posteriormente, via e-mail).
9. Posso enviar por fax ou correio os documentos para inscrição?
NÃO. Os documentos devem ser escaneados e enviados exclusivamente por email
(janatousp@gmail.com)
10. Como será realizada a seleção?
O critério de seleção será exclusivamente por SORTEIO
11. Existem vagas gratuitas?
Sim, a Jornada de Anatomia conta com 5 (cinco) vagas gratuitas.
12. O que preciso fazer para recorrer a isenção do pagamento da VII Jornada de
Anatomia?
Para a solicitação de isenção total o candidato, ao final da inscrição eletrônica, deverá
anexar cópia dos seguintes documentos:
a) Documento de identificação do candidato. (fotocópia do RG e do CPF);
b) Comprovantes de renda declarada (consultar relação abaixo):
- Contracheque ou recibo de pagamento por serviços prestados ou envelope de
pagamento ou declaração do empregador;
- Declaração assinada pelo próprio, para os autônomos e trabalhadores em atividades
informais contendo as seguintes informações: nome, atividade que desenvolve, local
onde a executa, telefone, há quanto tempo a exerce e renda bruta mensal em reais
(original);
- Extrato de rendimentos fornecido pelo INSS ou outras fontes, referente a
aposentadoria, auxílio doença, pensão, pecúlio, auxílio reclusão e previdência privada.
Na falta deste, extrato bancário identificado, com o valor do crédito do benefício;
- Recibo de comissões, aluguéis, pró-labores e outros;
- Recibo de seguro-desemprego e do FGTS;
- Rescisão do último contrato de trabalho;
- Comprovante do valor da pensão alimentícia. Na falta deste, extrato ou declaração de
quem a concede, especificando o valor;
- Comprovantes de benefícios concedidos por Programas Sociais, como por exemplo,
bolsa-escola e cheque cidadão;
- Declaração da pessoa que lhe concede ajuda financeira, pagamento de despesas com
escola e outras, contendo as seguintes informações: nome, endereço, telefone, valor
concedido e finalidade (original);
- Declaração de imposto de renda pessoa física;
c) Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone ou IPTU).

Obs.: Serão considerados desempregados os candidatos que, tendo sido já
empregados, formal ou informalmente, estiverem sem trabalho no momento e no
período de até 12 meses anteriores à presente solicitação.
O candidato que não apresentar os documentos requeridos nesse item não terá sua
solicitação efetivada.
13. Quais os critérios de aprovação na VII Jornada de Anatomia?
Será aprovado na VII Jornada de Anatomia com direito a certificado os alunos que
respeitarem os seguintes critérios:
- Obtenção de no mínimo nota 7,0 nas avaliações
- 85% de presença
14. Eu receberei certificado de participação da VII Jornada de Anatomia?
Sim, desde que obtenha nota mínima de 7,0 nas avaliações e 85% de presença. Os
certificados serão emitidos pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, com carga
horária de 80 horas. Os certificados serão enviados para o endereço que consta na
ficha de inscrição do aluno.
15. Como chegar ao Bloco didático do Instituto de Ciências Biomédicas-III?
- Vindo do portão 1: http://www.usp.br/mapas/cidade_universitaria.html
- Vindo do portão 2: http://www.usp.br/mapas/cidade_universitaria.html
- Vindo do portão 3: http://www.usp.br/mapas/cidade_universitaria.html
16. Quais as atividades que ocorrerão nas visitas aos laboratórios do Departamento
de Anatomia?
Serão promovidas visitas a alguns laboratórios de pesquisa do Departamento de
Anatomia, dentro dos quais os alunos poderão conhecer a linha de pesquisa realizada
e poderão acompanhar alguns experimentos.
17. Qual material obrigatório para participar das aulas da VII Jornada de Anatomia?
- Avental branco;
- Luvas de procedimento;
- Livro e Atlas de Anatomia Humana.
18. Qual referência bibliográfica sugerida para acompanhar a VII Jornada de
Anatomia?
DANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia Humana Sistêmica e
Segmentar. 2ed. São Paulo: Atheneu, 2001.
GARDNER, Ernes. Anatomia: Estudo Regional do Corpo Humano. 4ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1998.
GOSS, Charles Mayo. Gray Anatomia. 29ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A.,
1988.
GRAY, Henry. Anatomia. 29ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A., 1988.
JACOB, S. W.; FRANCONE, C. A.; LOSSOW, W. J. Anatomia e fisiologia humana. 5. ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 1982.
LATARJET, Michel. Anatomia Humana. 2ed. V1/V2. São Paulo: Panamericana, 1996.

NETTER, Frank H.. Atlas de Anatomia Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.
SOBOTTA, Johannes. Atlas de Anatomia Humana. 21ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2000.
THIBODEAU, Gary A.; PATTON, Kevin T. Estrutura e Funções do Corpo Humano. 11ed.
São Paulo: Manole, 2002.
TORTORA, Gerald J.; GRABOWSKI, Sandra Reynolds. Princípios de Anatomia e
Fisiologia. 9ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.
19. Existe alojamento para estudantes que residem fora da cidade de São Paulo?
Sim. Os alunos poderão solicitar vagas no alojamento da CEPEUSP que possui quartos
coletivos e duchas com sistema de aquecimento a gás no valor de $20,00 a per noite.
As pessoas alojadas nas dependências do Centro de Práticas Esportivas da
Universidade de São Paulo deverão cumprir rigorosamente as disposições constantes
neste Regulamento Interno.
a) O acesso é até as 24:00 horas não sendo permitida a entrada de retardatários,
salvo em casos excepcionais comunicado com antecedência na Recepção. Os alojados,
ao recolherem-se à noite, deverão manter o máximo de silêncio, respeitando assim o
repouso dos demais.
b) Os dirigentes de delegações ou responsáveis declarados respondem pelos danos
ou extravios causados aos materiais e bens patrimoniais à disposição nos quartos,
devendo, antes de sua saída, prestarem contas do material recebido ao responsável
pelo alojamento.
c) O CEPEUSP não se responsabilizará por valores ou objetos deixados nos quartos.
d) Ao sair do quarto o responsável pela chave deverá deixa-la na Recepção.
e) Manter o alojamento limpo e em bom estado de higiene é dever de todos.
f) Não é permitido:
o Lavar e passar roupas nas dependências do quarto, bem como
dependura-las nas janelas ou corredor.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Colocar pregos ou grampos nas paredes ou portas.
Mudar a posição dos beliches.
Retirar material, móveis ou equipamentos patrimoniais do quarto.
Transitar pelos corredores em trajes menores.
Receber visitas nos quartos.
Acessar quartos destinados a alojados de sexo oposto.
Bebidas alcoólicas ou drogas de qualquer natureza.
Jogos de azar.
Circular pelas dependências do CEPEUSP após as 22h00.

20. A VII Jornada de Anatomia oferece auxílio refeição?
Sim. Em parceria com o COSEAS, serão disponibilizados tíquetes para alimentação no
valor de R$6,00/tíquete, conforme PORTARIA GS-032 de 30/05/12 de 2ª a 6ª-feira
para almoço e jantar e sábado somente almoço, no período de 12 a 23/01/2014.
21. A quem devo recorrer em caso de informações, dúvidas, críticas e sugestões?
O único canal de comunicação com a organização do evento é o e-mail
janatousp@gmail.com

22. Quais os responsáveis pela organização da VII Jornada de Anatomia?
Os responsáveis pela organização da VII Jornada de Anatomia são os pós-graduandos
do Programa de Ciências Morfofuncionais do Departamento de Anatomia, Instituto de
Ciências Biomédicas III da Universidade de São Paulo.

