Programação do Acolhe USP para a
18a Semana de Recepção aos
Calouros USP

16/02 - 3ª feira
11:00h às 15:00h no Espaço Ágora (em
frente ao Restaurante Central)
Tenda de serviços:
Tenda para tirar selfie, aplicação de testes e
questionários sobre o uso de álcool e tabaco,
distribuição de preservativos.

Se seu uso de substâncias preocupa você ou
alguém próximo venha conversar conosco.
O atendimento é pautado no sigilo de suas
informações.

ATENDIMENTO / CONTATO
Acolhimento Externo
Av. Afrânio Peixoto, 333 – Butantã
Telefone: 3032-1127
(de segunda a sexta-feira das 7h as 19h)
Campus

a

17/02 - 4 feira
12:30h às 14:30h no CINUSP
Exibição dos filmes “Cheiro de Álcool” e
“Vozes da Guerra” seguido de debate
18/02 - 5a feira

Rua do Anfiteatro, 295
Praça dos Pássaros – Cidade Universitária
Telefone: 3091-8345
(de segunda a sexta-feira das 10h as 16h)
E-mail: acolheusp@usp.br

Você entrou na maior universidade

11:00h às 15:00h na EACH – Restaurante
Universitário
Tenda de serviços

Bem vindo(a) à USP!!!!

Apoio:

da América Latina e isso é um
bom motivo para comemorar!

15:00h às 17:00 na EACH – Anfiteatro 2
Exibição do filme “Cheiro de Álcool” e “Vozes
da Guerra” seguido de debate
19/02 – 6ª feira

Realização:

11:00h às 15:00h no Espaço Ágora (em
frente ao Restaurante Central)

Neste

folheto

Tenda de serviços

momento sem correr riscos.

informações

e

você
dicas

encontrará
para

algumas

aproveitar

esse

A entrada na universidade costuma ser um
momento de celebração em que o uso de álcool
está presente.

Se liga...

Curiosidade
O corpo humano consegue eliminar 1 dose de
álcool por hora.
Quanto equivale uma dose de álcool?

Em pequenas doses o álcool pode trazer uma
sensação de euforia, desinibição, prazer e alegria,
porém

em

problemas

doses
como

elevadas
acidentes,

pode

ocasionar

violência,

coma

alcoólica, amnésia etc.

Faça escolhas conscientes;
Não caia na pressão da galera;
Evite beber em excesso;
Não aceite bebidas de estranhos;
Fique atento ao seu copo;
Evite ficar sozinho;

Quantas doses de álcool caracterizam uso
nocivo à saúde?
De acordo com o National Institute on Alcohol
Abuse and Alcoholism (NIAAA):

Procure ajuda se necessário;

7 doses por semana

Se for beber, não venha de carro ou de

14 doses por semana

bicicleta;
Muitas vezes os calouros são incentivados e até
submetidos

a

ingerir

bebidas

em

grande

quantidade.

Se beber intercale copos de água;
Alimente-se antes e depois de beber;

O

uso

problemático

de

substâncias

pode

interferir diretamente no cumprimento de tarefas
da vida cotidiana com reflexos importantes na vida
acadêmica, como baixo desempenho, faltas,

Use sempre preservativo;

atrasos etc.

Qualquer forma de agressão ou

ATENÇÃO

A comercialização e o consumo de álcool estão

constrangimento deve ser denunciado.

Há movimentos sociais que exigem na justiça a

proibidos na USP. A proibição foi instituída pela

DISQUE-TROTE: 0800 012 10 90

criminalização de motoristas embriagados.

lei estadual 13.545 de 20/05/2009.

