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Criada por meio da Portaria Interna FEA-
RP 028/2016, a Comissão de Acolhimento
e Orientação (CAO) da FEA-RP/USP é
formada por representantes de alunos,
professores e funcionários, e objetiva
auxiliar sua comunidade a lidar com
questões que prejudiquem a vida
acadêmica e social na universidade.

Sobre a CAO



Além de atuar na promoção da saúde
mental no âmbito da faculdade, a CAO
funciona como um canal de recebimento
de relatos de violação dos direitos
humanos, tais como assédio de quaisquer
naturezas, agressão física e/ou verbal,
discriminações de gênero e de orientação
sexual, entre outros.
Os integrantes da Comissão se
comprometem com a manutenção do
sigilo, tanto de relatores quanto de
relatados, desde o momento inicial do
acolhimento, de acordo com o Termo de
Sigilo e Confidencialidade.

Objetivo da CAO



O acolhimento é pautado pelo respeito à
privacidade de todas as partes envolvidas
e, principalmente, pela garantia de que os
encaminhamentos serão de escolha
exclusiva de quem sofreu a violência,
cabendo à comissão apenas o papel de
orientação. Alguém mais próximo de
você pode lhe acolher, orientar e ajudar
na busca de soluções para problemas
enfrentados dentro do nosso espaço
institucional, ou mesmo fora dele, que
envolva diretamente as relações
institucionais entre as partes. 

Como funciona?



Os relatos podem ser recebidos por
qualquer membro da comissão, em
qualquer tempo, com a qual se sinta à
vontade para conversar. Basta enviar um
e-mail para a comissão ou para qualquer
membro e agendar o atendimento. Após
o acolhimento do relato, a comissão
orientará sobre os possíveis
encaminhamentos no âmbito da Unidade
e da USP, apoiando as escolhas da vítima
e acompanhando os processos formais
dentro da Instituição, sempre com o olhar
e o cuidado voltado para a vítima. 

Como funciona?



Profa. Dra. Roseli da Silva
Presidenta da CAO

Profa. Dra. Flavia Zoboli
Dalmacio

Departamento de Contabilidade

Departamento de Economia

E-mail: flaviazd@usp.br

E-mail: roselisilva@usp.br 
WhatsApp: (16) 3315-0506

Membros Titulares



Prof. Dr. Rogério Ceravolo Calia

Thaís Helena Zero de Oliveira
Pereira

Representante de pós-graduação

Departamento de Administração

E-mail: thaiszero@usp.br
WhatsApp: (19) 99964-8912

E-mail: rogeriocalia@gmail.com

Membros Titulares
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Maria Vitória Ferreira

Rodrigo Antonio Basso
Representante dos funcionários

Representante de graduação

E-mail: rodrigobasso@usp.br
Ramal: (16) 3315-4480

E-mail: mariav.ferreira@usp.br
WhatsApp: (19) 99252-8558

Membros Titulares

mailto:mariav.ferreira@usp.br


Membros Suplentes

Profa. Dra. Elaine Toldo Pazello

Prof. Dr. Jorge Henrique Caldeira de Oliveira

Bárbara Alexandre Lespinassi Sampaio

Tales Pietro Lorenzon de Carvalho

Adriano Alves Apolinário da Silva

Departamento de Economia

   E-mail: pazello@usp.br 
Departamento de Administração

   E-mail: jorgecaldeira@usp.br
Representante de pós-graduação

   E-mail: barbara.sampaio@usp.br
Representante de graduação

   E-mail: talescarvalho@usp.br
Representante dos funcionários

   E-mail: adriano@fearp.usp.br

mailto:pazello@usp.br
mailto:pazello@usp.br
mailto:jorgecaldeira@usp.br
mailto:jorgecaldeira@usp.br
mailto:barbara.sampaio@usp.br
mailto:barbara.sampaio@usp.br
mailto:talescarvalho@usp.br
mailto:adriano@fearp.usp.br
mailto:adriano@fearp.usp.br


Para mais informações,
acesse:

https://fearp.usp.br/institucional/co
missao-de-acolhimento.html

https://fearp.usp.br/institucional/comissao-de-acolhimento.html

