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Atender a comunidade uspiana e extra universitária é um dos objetivos a que se 
propõe a CCEx-EERP-USP. Pela própria característica da profissão de enfermagem, de 
conseguir realizar atendimentos a nível primário, secundário e terciário e pela 
competência do corpo docente desta Unidade, em possuir conhecimentos na abrangente 
área saúde-doença, a EERP-USP realiza variados serviços de extensão universitária, 
desde o atendimento a grupos da comunidade em problemas de saúde específicos, até o 
oferecimento de cursos variados, com temas de interesse e/ou necessidades 
emergentes dos trabalhadores da Área da Saúde. 

Assim, eventos de extensão universitária são planejados e elaborados em 
âmbitos departamentais ou da própria Comissão e ministrados nas dependências da 
Escola ou mesmo fora dela: cursos de Difusão Cultural, Aperfeiçoamento, 
Especialização de curta duração, Atualização e Outros são normalmente oferecidos a 
profissionais, ocupacionais e alunos de graduação e mesmo pós-graduação em 
enfermagem bem como a pessoas de outras áreas do conhecimento; Jornadas e outras 
modalidades de eventos do gênero são incentivadas pela Comissão, propostas e 
realizadas por grupos de docentes de um ou mais departamentos, isoladamente, ou por 
componentes dos grupos de pesquisa e/ou de extensão desta Escola; apresentações de 
experiências vivenciadas por professores são incentivadas, a nível desse Colegiado, 
abertas aos demais membros da Unidade; o gerenciamento e a coordenação dos 
projetos originalmente propostos pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária 
da USP, são efetivos pela Comissão, entre outras das suas variadas atribuições. 

Apenas considerando-se os cursos, até o momento foram oferecidos os seguintes 
a comunidade: Especialização em Saúde Pública, com carga horária de 360 horas; 
Primeiros Socorros, com 16 horas; Esterilização e Desinfecção:  fundamentos  básicos  e  
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processos, com 16 horas de duração; Princípios Gerais de cicatrização de feridas, com 8 
horas; Diabetes Mellitus: considerações sobre o distúrbio e cuidados básicos, com carga 
horária de 8 horas; Abordagem ao paciente nas urgências psiquiátricas, com 38 horas; 
Planilhas Eletrônicas: aplicações em saúde, com 12 horas de duração; Dos, Windows e 
Word for Windows, com carga horária de 12 horas, entre outros. Maiores informes sobre 
cursos previstos para esse ano, poderão ser obtidos na Secretaria da CCEx, ramal 205-213. 
Enquanto Centro Colaborador para o desenvolvimento da Pesquisa em Enfermagem, a 
EERP-USP também tem como incumbência o cumprimento dos Termos de Referência 
acordados entre essa Unidade e a Organização Mundial da Saúde (OMS). Nessa tarefa 
de extrema responsabilidade, é auxiliada pela CCEx, que possui, entre as suas 
atribuições, o gerenciamento do Centro Colaborador, cuja direção está a cargo da Profa. Dra. 
Isabel Amélia Costa Mendes, atual dirigente da Escola. As programações feitas aos 
visitantes/convidados do exterior, representantes ou não da OMS/OPS são propostas, em 
sua maioria, pela Comissão, que também se mobiliza para realizar a recepção e se 
responsabiliza por várias atividades programadas, durante a permanência local dos 
mesmos. O repasse de informações de eventos de interesse para a enfermagem é feito 
através do Informativo Latino-Americano de Enfermagem, órgão de divulgação que tem 
circulação brasileira e em toda América Latina. Informações a respeito de eventos 
internacionais ou intenções de visitas ou estágios a esse Centro Colaborador poderão ser 
solicitadas a Direção da EERP ou a CCEx, que encaminhara tais pedidos a Diretora do 
Centro. 

Além disso, tentando não esquecer a dimensão cultural, implícita em seu próprio 
nome, a CCEx tem procurado incentivar eventos e manifestações artísticas, vindas de 
membros da Unidade, sempre considerando que as mesmas são inerentes as demais, 
incluindo-se aí o ensino e a pesquisa. 

Dessa forma, os integrantes desse Colegiado, enquanto professores dessa Escola, 
acumulando as funções de ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão de 
serviços universitários, mantém-se habitualmente com muitas atividades, objetivando 
viabilizar os numerosos trabalhos assumidos, e efetivamente assessorar a Direção da 
EERP. 

Particularmente, nesse ano, a Comissão foi incumbida, através de sua Presidente, 
de estar elaborando as festividades relativas ao Sexagésimo Aniversário da USP. Assim 
como em todas as cidades onde existem os "campi" dessa universidade, em Ribeirão Preto 
estão sendo planejados vários eventos, para celebrar esse aniversário. 

Dentre esses, conseguiu-se até o momento, no âmbito da Prefeitura Municipal da 
cidade, a criação de uma Comissão Municipal responsável pelas comemorações das 
Festividades dos 60 anos da Universidade, em Ribeirão Preto. Concomitantemente, a 
Câmara Municipal homenageará a USP, realizando a outorga do título de cidadania ao 
Magnífico Reitor, Prof. Dr. Flávio Fava de Moraes, por ser o seu máximo representante, 
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além de várias e meritórias homenagens propostas pela edilidade a professores desse 
campus, que brilhantemente têm contribuído, através da pesquisa, com a ciência. O jornal 
de maior circulação local cedeu um espaço semanal para que os trabalhos de pesquisa ou 
de extensão, produzidos por docentes, discentes e 

funcionários, fossem divulgados a cidade; a Câmara Municipal ofereceu a sua área física, 
para que os docentes do campus possam apresentar os seus trabalhos, em forma de 
posters, durante o segundo semestre do corrente ano, conhecendo assim a população 
ribeirãopretana "o que faz" a USP nessa cidade. 

Além disso, eventos culturais como a apresentação da Orquestra Sinfônica local 
estão sendo agendados; a realização do 4º festival do Teatro da USP com apresentações 
de grupos teatrais locais e de outras cidades está previsto para acontecer em setembro; 
grupos corais do campus estão sendo convidados a se exporem em eventos da cidade e do 
próprio campus, durante o decorrer do ano, entre outras manifestações. 

A CCEx da EERP-USP, enquanto Centro Colaborador para o Desenvolvimento da Pesquisa 
em Enfermagem sente-se honrada e orgulhosa em poder organizar tais atividades e 
particularmente porque "Desenvolver mecanismos de divulgação nacional-regional e 
internacional dos achados de pesquisas, conforme seja apropriado", é um dos Termos de 
Referência a ser cumprido por essa instituição. Sendo assim, esse Colegiado está se 
sentindo ativo, colaborando com a Direção desse Centro Colaborador para que essa Escola 
seja conhecida cada vez mais internamente, dentro do próprio campus e externamente, na 
comunidade ribeirãopretana, em conjunto com o esforço coletivo dos demais colegiados e 
docentes, objetivando que essa Unidade Acadêmica da USP exerça em plenitude o seu 
papel institucional. 
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