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A Universidade brasileira vive hoje novos e 
crescentes desafios. Se anos atrás uma instituição 
de ensino dispunha de caminhos pré-mapeados 
para trilhar em busca de seu desenvolvimento, hoje 
precisa encontrar caminhos novos para atender 
com competência aos requisitos exigidos para o 
bom desempenho de suas atividades: infraestrutura, 
laboratórios, bibliotecas, preços acessíveis, incentivos 
à pesquisa e à extensão, corpo docente qualificado 
e bem-entrosado; bom desempenho nas avaliações 
externas e, principalmente, projetos pedagógicos 
adequados à formação de profissionais de elevada 
empregabilidade, agregando a uma sólida formação 
técnico-científica a formação humana, que hoje é um 
importante diferencial pessoal e profissional.
 
Cresceram os desafios porque cresceram as 
exigências da sociedade brasileira, cada vez mais 
complexa e moderna, com relação aos profissionais 
e sua formação. Cresce também a responsabilidade 
das instituições formadoras. 

A Universidade São Francisco, no momento em que 
inaugura uma nova gestão de suas Pró-Reitorias, 
propõe-se a enfrentar esses desafios com novas 
energias, criatividade e formas inovadoras de 
trabalho e organização.

Formar profissionais qualificados, capazes de 
produzir conhecimentos e trabalhar para a construção 
de uma sociedade mais humana, é sua vocação 
irrenunciável e seu compromisso.

NOVAS ENERGIAS
PARA NOVOS DESAFIOS
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Dezembro
10 Início da matrícula subsequente para todos os
 alunos – todos os Campi
12 X Encontro de Corais da Universidade São
 Francisco – São Paulo (PRC)
 Natal sob o olhar de Francisco – Campinas (PRC)
 Confraternização de Natal - Campinas
14 Celebração de Natal com professores – Itatiba (PRC)
 Início das inscrições para transferências externas
 – todos os Campi
15 a 17 Tríduo de Natal – Itatiba (PRC)
18 Celebração de Natal com funcionários -  Itatiba (PRC)
19 Celebração e Confraternização de Natal – São
 Paulo (PRC)
 Apresentação da peça O Mistério de Feiurinha - 
 Bragança Paulista (PRC)

Janeiro
5  Último dia para a realização de matrícula
 subsequente – todos os Campi
18 a 20 Período para a realização on line do Plano de   
 Estudos e de atendimento pela CEPE – todos os Campi
20 Término das inscrições para o preenchimento de  
 vagas remanescentes – todos os Campi
29 Término do período de inscrições para transferências 
 externas – todos os Campi

Fevereiro
1º Início das aulas – todos os Campi
1 a 5 Acolhida aos Calouros - Itatiba

Prof. Paulo Pozzebon
Pró-Reitor Acadêmico
e Secretário-Geral



são gratuitas. Para esta fase, as provas na modalidade 
eletrônica ocorrerão até o dia 24 de janeiro mediante 
agendamento. A partir de 14/12 até 29/01 a Instituição 
aceitará inscrições para transferências externas.
   Mais informações sobre o processo seletivo podem ser 
obtidas no Manual do Candidato www.saofrancisco.edu.br 
ou pelo telefone 0800 727 4001. As aulas terão início no 
dia 1º de fevereiro.

Estão abertas até o dia 20 de janeiro as inscrições para 
o preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de 
graduação da Universidade São Francisco. As inscrições 
podem ser feitas pelo site www.saofrancisco.edu.br ou nas 
centrais de atendimento dos quatro Campi da Universidade 
(Bragança Paulista, Campinas, Itatiba e São Paulo).  
   A taxa de inscrição é de R$ 30, exceto para os cursos 
oferecidos no Campus de São Paulo, onde as inscrições 

O Hospital Universitário São Francisco inaugurou em 
novembro o seu novo serviço de Hemodinâmica. Além da 
área da Cardiologia, o serviço atuará nas áreas de Neuro-
radiologia Intervencionista, Endovascular, Radiologia Inter-
vencionista e Eletrofisiologia, disponíveis 24 horas durante 
todos os dias da semana.  

A Hemodinâmica conta com uma equipe de profissionais 
qualificados e equipamentos digitais de alta tecnologia, que 

INSTITUCIONAL
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   Os cursos de Pedagogia (Campi de Bragança Paulista 
e Itatiba), Engenharia Industrial (Campus de Itatiba), 
Psicologia (Campus de Itatiba) e Direito (Campus de São 
Paulo) foram bem avaliados pelo Guia do Estudante, da 
Editora Abril. Todos eles receberam três estrelas e são 
mencionados na edição Guia do Estudante Melhores 
Universidades 2009.
   Esta é a quarta vez que o curso de Psicologia é estrelado 
pelo Guia, considerado uma das mais importantes 

publicações do segmento de ensino superior do país. O 
curso de Engenharia Industrial é citado pelo segundo ano 
consecutivo. 
   O Guia do Estudante avalia apenas cursos superiores 
com titulação de bacharelado e com turma formada há pelo 
menos um ano. A partir de um questionário, a publicação 
avalia a formação do corpo docente, projetos e pesquisas 
desenvolvidas e a infraestrutura que cada curso oferece 
aos seus alunos. 

InscrIções abertas para o preenchImento de
vagas remanescentes do vestIbular/2010

cursos da usF são estrelados pelo
guIa do estudante 2009

hospItal Inaugura servIço de hemodInâmIca
permitem uma qualidade de imagem muito melhor e 
um diagnóstico mais preciso, bem como o tratamento 
de diversas doenças cardíacas, vasculares e neuroló- 
gicas. O atendimento é disponibilizado não só para 
adultos, mas também na especialidade de congênitos. 
A área de Cardiologia já esta credenciada junto ao SUS, 
beneficiando toda a população da região bragantina. 

O  serviço de Hemodinâmica está sob responsa-
bilidade da equipe do Dr. José Armando Mangione, 
médico especialista em Hemodinâmica e Terapia In-
tensiva pela Associação Médica Brasileira. É  Doutor 
em Medicina Interna pela Unicamp e Professor Titular 
de Cardiologia da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de Mogi das Cruzes. Prestigiado no Brasil e no 
exterior, Dr. José Armando integra diversas sociedades 

médicas, como a Brasileira de Hemodinâmica e Cardiolo-
gia Intensivista, de Cardiologia, entre outras. 

  Além de todos os procedimentos eficazes que possi-
bilitam a otimização no tratamento, a Hemodinâmica conta 
com toda a estrutura agregada do Hospital, com serviços 
especializados em diferentes áreas e oferecendo tratamen-
to para pacientes de baixa, média e alta complexidade.

husF



Você sabia que o Horário de Verão foi idealizado por 
Benjamin Franklin em 1784 com 
o objetivo de economizar velas 
e a medida só começou a ser 
efetivamente tomada após a 1ª 
Guerra Mundial? No Brasil, foi 
adotado pela primeira vez no Verão 
de 1931-1932 até o ano de 1967, 
porém sem nenhum embasamento 
científico. 

Segundo o professor do curso 
de Engenharia Elétrica dos Campi 
de Campinas e Itatiba, Professor 
Geraldo Peres Caixeta, o Horário 
de Verão voltou a vigorar em 
1985-1986 devido à falta d´água 
nos reservatórios das hidrelétricas. “Esta medida 
reduz substancialmente a geração de energia elétrica, 

principalmente aquela necessária ao atendimento de 
iluminação pública ou privada 
durante uma hora por dia”, avalia 
o Professor. Ele diz ainda que a 
redução média no consumo é de 
4 e 5% no horário de pico durante 
os meses do Horário de Verão, 
gerando uma série de outros 
benefícios ao setor elétrico e à 
sociedade. “Entre eles destacam-
se a redução de acidentes nos 
horários de pico do trânsito e a 
redução de assaltos e crimes, 
tudo isso devido ao maior tempo 
da presença da luz natural”, 
complementa o professor Luiz 

Carlos de Freitas Júnior, coordenador do Curso de 
Engenharia Elétrica do Campus de Campinas.

DICAS E 
CURIOSIDADES
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horÁrIo de verão proporcIona redução
de até 5% no consumo de energIa

usF recebe propostas para cursos de extensão
A Universidade São Francisco já está recebendo 

propostas para a realização de cursos de extensão 
durante o primeiro semestre de 2010. As sugestões 
podem ser feitas por alunos, funcionários e professores, e 
têm por objetivo contribuir não apenas com a comunidade 
acadêmica, mas também com a sociedade em geral. 

Aproveite para pensar na formatação de um curso de 
extensão que agregue e complemente a formação das 
pessoas que hoje buscam a Universidade São Francisco 
como referência para sua capacitação. Para obter mais 
informações, acesse o endereço eletrônico:http://www.
saofrancisco.edu.br, na página Extensão Universitária.

partIcIpe do trote solIdÁrIo
e da recepção aos calouros
A Universidade São Francisco, por meio da Pró-Reitoria 

Comunitária, convida a comunidade universitária para a 
realização do Trote Solidário 2010. O objetivo deste projeto 
é recepcionar os calouros, alunos veteranos, professores 
e toda a comunidade acadêmica a partir da integração de 
todos em atividades conjuntas visando ao desenvolvimento 
de uma cidadania consciente na universidade. 

As ações do Trote Solidário 2010 podem ser 
pensadas desde já. Reúna seus colegas de classe, 
contate o centro acadêmico, envolva os professores e 
crie um projeto ou uma ação solidária. A Pró-Reitoria 
Comunitária de cada Campus está disponível para 
assessorar a elaboração dos projetos e viabilizar as 
ideias.

Interessados em obter mais informações podem 
entrar em contato com a PRC pelos telefones: (11) 
2454-8286/2454-8191 (Bragança Paulista) / (19) 3779-
3335 (Campinas) / (11) 4534-8022 (Itatiba) / (11) 3315-
2043 (São Paulo).



PÓS-GRADUAÇÃO
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Do total de 30 mil teses publicadas na Biblioteca Digital da 
Unicamp desde 2004, a da Profa. Regina Célia Grando, do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação 
da USF (Campus de Itatiba) foi a mais acessada, com 8.485 
downloads e 43.784 visitas.  O trabalho tem como tema o jogo 
em aulas de Matemática, que geralmente são consideradas 
“chatas, difíceis e desagradáveis”.

Por se tratar de um tema pouco explorado em pesquisas 
da área, ela acredita que seu trabalho seja uma contribuição 
importante para os pesquisadores em Educação e Educação 

Matemática. “Há ainda um campo aberto 
de pesquisas com jogos em aulas de 
Matemática, inclusive com o advento das 
novas tecnologias: a abordagem do uso 
de jogos computacionais, por exemplo. 
Tenho me dedicado a pesquisas também 
nesse campo”, revela. A partir desta 
tese, a Professora Regina escreveu o 
livro O Jogo e a matemática no contexto 
da sala de aula.

tese de docente da usF é a maIs
acessada na bIblIoteca dIgItal da unIcamp

esade Forma a 1ª turma e abre InscrIções para 2010
Reconhecida internacionalmente pelo alto nível de seus 

programas, a ESADE (Escola de Negócios de Barcelona) 
formou sua primeira turma em Campinas. O grupo, formado 
por 14 alunos, viajou em novembro para a Espanha 
para cursar o último módulo do Advanced Management 
Program - Programa de Direção Geral oferecido por meio 
de uma parceria entre a USF, a FAE Business School de 
Curitiba e a ESADE. 

A ESADE foi eleita esse ano a 8ª melhor do mundo e a 
5ª da Europa pelo Financial Times. No ranking da revista 
chilena Economia ocupou o 4º lugar entre as melhores 
do mundo e a 2ª posição entre as melhores escolas 
europeias.

Em 2008 foi considerada a primeira em nível 
internacional, no ranking do Wall Street Journal, e ficou 

entre as melhores escolas de negócios da Europa pelo 
Business Week e Financial Times. 

Inscrições abertas
A USF já está com inscrições abertas para 2010. Os 

interessados podem entrar em contato pelo telefone    
(19) 3779-3339 ou acessar o site www.fae.edu/esade. 

O AMP é destinado a executivos e empresários com 
altas responsabilidades nas suas organizações ou que, 
ocupando cargos de segundo escalão em empresas 
de médio ou grande porte, desejam se preparar para a 
passagem à direção geral.

Com aulas ministradas por docentes espanhóis da 
ESADE o curso prevê nove encontros de três dias cada.     
O último módulo é realizado em Barcelona. 

unIversIdade terÁ novos cursos de pós-graduação
Estarão abertas no período de 14 de dezembro deste 

ano a 13 de março de 2010 as inscrições para os novos 
cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da Universidade 
São Francisco. Os cursos ofertados referem-se às áreas 
de Psicologia, Administração, Exatas, Educação, Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas, Saúde e Direito. 

Mais informações podem ser obtidas nas Centrais 
de Atendimento dos Campi pelos telefones: (11) 2454-
8170/2454-8172 (Bragança Paulista) / (19) 3779-
3323/3779-3326 (Campinas) / (11) 4534-8063 (Itatiba) / 
(11) 3315-2022 (São Paulo). Confira no quadro ao lado 
quais são os cursos oferecidos. 

Área     Campus

Saúde Mental    Bragança Paulista

Gestão Ambiental    Bragança Paulista

Gestão em Saúde    Bragança Paulista

Gestão do Patrimônio Cultural   Bragança Paulista

Saúde Coletiva    Bragança Paulista

Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade  Bragança Paulista

Gestão Educacional    Bragança/Itatiba

Produção Sustentável    Campinas

Psicopedagogia    Campinas

Psicologia no Trânsito    Campinas

Farmacologia Clínica    Campinas

Estudos da Linguagem    Itatiba

Educação Matemática    Itatiba

Qualidade de Energia Elétrica   Itatiba/Campinas

Gestão de Projetos de TI   Itatiba/Campinas

Administração Hospitalar   São Paulo

Gestão de Políticas Públicas e Diversidade Social São Paulo

Direito Processual Civil   São Paulo



NRI/ NEP
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Com o objetivo de oferecer aos alunos orientação para 
a superação de eventuais dificuldades no processo de 
ensino-aprendizagem, o Núcleo de Empregabilidade 
(NEP) implementou esse ano o serviço de atendimento 
psicopedagógico. 

Para a realização deste trabalho, o Núcleo conta com 
o apoio de um profissional que acompanha e orienta os 
estudantes com dificuldades para conduzir suas tarefas 
estudantis e organizar sua vida acadêmica ou que 
apresentam dificuldades de aprendizagem.

O atendimento psicopedagógico é individual e realizado 
por iniciativa do aluno. Para iniciar o trabalho é necessário 

núcleo de relações InternacIonaIs
IntensIFIca atIvIdades em 2009

O rápido processo de globalização tem sido seguido 
naturalmente pelo processo de internacionalização das 
Instituições de Ensino Superior. Na Universidade São 
Francisco, o Núcleo de Relações Internacionais (NRI) vem 
estimulando a participação dos discentes e docentes em 
programas de mobilidade, através da intermediação de 
convênios internacionais entre instituições e organizações 
estrangeiras.

Entre as várias ações do NRI no biênio 2008-2009, 
merecem destaque os convênios firmados com a 
Fachhochschule Münster (FH Münster), da Alemanha, 
e com a International Federation of Londrina Medical 
Students (IFLMS Brazil).

Alemanha  
De agosto de 2008 a junho de 2009, o Campus de 

São Paulo recebeu dois intercambistas da FH Münster. 
O estudante Falk Sebastian Hochscherff permaneceu 
dois semestres letivos no curso de Administração. Sua 
conterrânea, a estudante Martha Schneider, além de 
cursar disciplinas do curso de Administração, fez seu 
estágio no escritório da empresa Lufthansa.

Após passar quase 8 meses na FH Münster, Roberto 
Krug (foto), estudante do curso de Engenharia de 
Produção do Campus de Campinas, retornou ao Brasil 
em janeiro deste ano. Roberto avaliou sua experiência 
na Alemanha como extremamente positiva e agregadora 
à sua formação profissional. “Além de poder vivenciar 
a cultura alemã na íntegra, acredito que o maior legado 
tenha sido meu amadurecimento tanto profissional quanto 
pessoal”, afirmou Roberto.

Já o Campus de Bragança Paulista recebeu a quarta 
estudante de Medicina da Europa através do convênio 
firmado com a IFLMS Brasil. Mireille Vree é holandesa e 
permaneceu no Brasil até o dia 10 de novembro, estagiando 
na UNIFAG – Unidade Integrada de Farmacologia e 

Gastroenterologia da USF, sob a orientação da Professora 
Alessandra Gambero. Ela também participou de algumas 
atividades de lazer com os alunos do curso, conhecendo 
um pouco da nossa cultura e atrativos. 

Em janeiro de 2010, a Universidade São Francisco 
enviará sua primeira intercambista de Medicina para um 
estágio no Egito. A aluna Leticia Helena de Sousa Marques, 
do 7º semestre do curso de Medicina da USF, estagiará na 
área de emergência e urgência do Hospital Universitário 
da Ain Shams University, a maior universidade do Cairo.

Para o ano de 2010, outras parcerias com instituições de 
ensino da Europa e dos Estados Unidos já estão previstas 
pelo Núcleo de Relações Internacionais.  

nep presta atendImento psIcopedagógIco ao aluno
uma entrevista individual com o estudante a fim de conhecer 
seus hábitos de estudo e histórico escolar.

Informações
Mais informações podem ser obtidas pessoalmente no 

NEP de cada Campus ou pelos telefones: (11) 2454-8042 
(Bragança Paulista) / (19) 3779-3320 (Campinas) / (11) 
4534-8050 (Itatiba) / (11) 3315-2082 (São Paulo).

Quem preferir pode escrever para os seguintes endereços: 
Bragança Paulista: nepbp@saofrancisco.edu.br / Campinas:
nepcps@saofrancisco.edu.br / Itatiba: nepit@saofrancisco.
edu.br / São Paulo: nepsp@saofrancisco.edu.br.



Os problemas e as desorganizações psicossociais que 
se tornam cada vez mais frequentes criam conflitos de 
diversas naturezas e exigem, cada vez mais, um profis-
sional apto a desenvolver ações nos níveis primário, se-
cundário e terciário de prevenção de doenças e promoção 
da saúde, com capacidade para avaliar, sistematizar e 
decidir condutas.

Para atender a tais demandas, o psicólogo deve possuir 
uma formação generalista, que possibilite a produção de 
novos conhecimentos, fundamentados pelo compromisso 
ético e por um conjunto de habilidades e competências 
que lhe permite atuar em diferentes áreas.

Os contextos nos quais o psicólogo pode atuar são: 
clínicas particulares, como profissional autônomo ou mem-
bro de equipe multiprofissional, hospitais, saúde pública e 
coletiva, escolas, empresas, Organizações Não Governa-

mentais e instituições 
em geral. O psicólogo 
também poderá atuar 
na área de pesquisa e 
assessoramento aos 
diversos tipos de or-
ganizações e institu-
ições.

A área de avaliação 
psicológica é uma 
prática exclusiva do 
psicólogo, um exame 
de caráter compreen-
sivo, desenvolvido para 
responder questões 
específicas quanto ao funcionamento psíquico.

No Brasil atuam 
cerca de 420.000 
engenheiros e, desse 
total, cerca de 15% 
são eletricistas. A 
engenharia é tida hoje 
como a 2ª profissão 
mais procurada no 
país e responsável 
pela produção de mais 
da metade da riqueza 
nacional, segundo a 
edição do dia 11 de 
novembro da revista 
Veja.

Desde a invenção 
do para-raios por 
Benjamin Franklin, 

ainda no século XVIII, a Engenharia Elétrica evoluiu muito, 

tornando-se presente na fabricação de todo produto 
manufaturado e dos que envolvem tecnologia. O campo 
de trabalho para os engenheiros eletricistas é amplo. O 
mercado inclui empresas das áreas de construção naval, 
petróleo e gás químico, hospitais, empresas comerciais 
de equipamentos eletrônicos, aparelhos e instrumentos 
médicos e telecomunicações. Empresas de projetos e 
instalações elétricas e automação, parques temáticos, 
universidades e instituições de pesquisa científica. Há vagas 
na área de geração de energia, devido à necessidade de 
expansão da capacidade de geração de energia do país e 
às crises como a da energia elétrica, sendo responsável por 
buscar soluções alternativas e reduzir custos com energia.

Tornaram-se inerentes à profissão uma constante 
atualização dos conhecimentos técnicos, o domínio de 
línguas estrangeiras, o espírito criativo e investigativo, 
a capacidade de trabalhar em grupo e de liderar. 
Destaca-se ainda a preocupação com o social e com a 
sustentabilidade.

o Que o mercado de  trabalho 
espera de vocÊ?

Os professores coordenadores dos cursos de Engenharia Elétrica (Campus de Campinas) e Psicologia 
(Campus de Itatiba), Professores Luiz Carlos de Freitas Júnior e Anália Martins Cosac Quelho, dão uma 

série de dicas importantes sobre as possibilidades de atuação dentro de suas respectivas áreas.

MERCADO DE 
TRABALHO
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engenharia elétrica

Professor Luiz Carlos de Freitas Júnior, diretor acadêmico
e coordenador do curso de Engenharia Elétrica do Campus de Campinas

psicologia

Professora Anália Martins Cosac Quelho, coordenadora do
curso de Psicologia do Campus de Itatiba



OBSERVATÓRIO

CAMPUS
BRAGANÇA
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Melhorar a qualidade de vida das pessoas 
sempre foi o objetivo de Cristian Henrique 
Marino, que no ano passado concluiu o 
curso de Educação Física. Hoje, além 
de dar aulas de musculação e spinning 
numa academia, também atua no 
projeto Saúde da Família, em Pedreira, 
realizando atividades de equilíbrio, força e 
flexibilidade com alunos da terceira idade. 

Cristian ainda coordena o projeto Agita 
Pedreira, ministrando palestras em escolas 
sobre a importância da atividade física.              

“O projeto, credenciado ao programa Agita 
São Paulo, propõe 30 minutos de exercícios 

diários”, explica o aluno egresso da USF. 
No início deste ano, Cristian iniciou um 
curso de especialização em Bioquímica, 
Fisiologia, Nutrição e Treinamento 
Esportivo na Unicamp. “Tenho que 
aproveitar as oportunidades, assim 
eu vou adquirindo experiência. A USF 

me deu credibilidade para conseguir as 
oportunidades no mercado de trabalho”, 

conclui. 

O trabalho apresentado pelo aluno do 2º semestre de 
Medicina, Reginaldo Eugênio Ramos Teodoro, foi o vencedor 
da IX Mostra Brasileira de Saúde Coletiva realizada no dia 
30 de outubro, em Recife (PE). Como prêmio, o estudante 
recebeu R$ 50 mil. Com o tema A condição da mulher 
no Brasil atual – paradigmas e diferenças, a pesquisa 
foi desenvolvida com o objetivo de ajudar a sociedade a 
perceber a realidade sobre a violência contra a mulher e a 
criar órgãos de defesa em prefeituras da região. 

Segundo o aluno, os casos de violência contra a mulher 
têm aumentado consideravelmente e muitos deles terminam 
na omissão e no descaso, tanto do poder público quanto da 
sociedade em geral. “Muitas mulheres não denunciam, já 
sabendo da morosidade da Justiça, principalmente quando 
o agressor é o responsável pela renda da casa. Quando 
denunciam, vêem-se forçadas a retirar a acusação. Os 
órgãos públicos têm o dever de oferecer  serviços sociais 
de amparo a mulheres vítimas de violência, bem como é 
papel da sociedade conhecer essa situação, que tem se 
tornado comum, para poder evitá-la”, explica Reginaldo. 

A pesquisa apresenta dados sobre as condições 
econômico-sociais das mulheres brasileiras no período de 
2000 a 2008, traçando um relato da conjuntura de gênero 
no país com enfoque sobre a mulher atibaiense. 

O estudo serviu como subsídio para as ações de 
diversas Prefeituras da região, culminando na aprovação  
pública de vários 
órgãos de amparo e de 
conscientização para 
este problema. “Felicito 
o aluno Reginaldo pelo 
prêmio conquistado, 
certo de que o compro-   
misso e o rigor com a 
pesquisa conduziram 
ao sucesso”, destaca 
o coordenador do 
curso de Medicina, 
Professor João Batista 
de Andrade. 

trabalho de aluno de medIcIna
é premIado em recIFe

estímulo às atIvIdades FísIcas

Aproximadamente 800 alunos de 24 escolas de toda 
a região bragantina estiveram presentes no Campus 
de Bragança Paulista durante a V Feira de Profissões 
realizada no dia 28 de outubro. Durante todo o dia os 
estudantes do ensino médio puderam visitar as instalações 
da Universidade durante um tour pelo Campus e conhecer 
os cursos oferecidos por meio de palestras ministradas 
por professores. Os visitantes ainda assistiram às 
apresentações culturais e participaram de sorteios de 
brindes. 

O objetivo do evento foi mostrar aos alunos a 
infraestrutura da USF e orientá-los na escolha da profissão. 

As escolas participantes ainda concorreram ao sorteio de 
um notebook. A Escola Estadual Luiz Leite, de Amparo, foi 
sorteada. 

v FeIra de proFIssões recebe cerca de 800 estudantes
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proFessora representarÁ são paulo
na conFerÊncIa nacIonal de educação

A coordenadora do curso de Pedagogia do Campus 
de Campinas, Professora Dra. Ester Cecília Fernandes 
Baptistella, participará da elaboração das diretrizes que 
irão reger a Educação no Brasil entre 2011 e 2020. O 
documento será elaborado em abril de 2010, durante a 
Conferência Nacional de Educação (CONAE) que será 
realizada em Brasília. 

A eleição para a escolha dos sete delegados, entre eles 
a Professora Ester, que irão representar o Estado de São 
Paulo na CONAE foi realizada no início de outubro, durante 
a Conferência Estadual de Educação realizada no Palácio 
das Convenções do Anhembi.

A docente da USF fará parte do segmento gestor 
de Educação Superior Privada eixo 4 – Formação e 
Valorização dos Profissionais da Educação. 

A CONAE será um importante espaço democrático para 
a construção de instruções para a política nacional de 
educação e dos seus marcos regulatórios, na perspectiva 
da inclusão, igualdade e diversidade. 

Para as discussões visando à melhoria da qualidade da 
educação brasileira, a Conferência Nacional de Educação 
reunirá a sociedade civil, agentes públicos, entidades de 
classe, alunos, profissionais de educação e pais/mães ou 
responsáveis pelos estudantes.

conFIança FoI tema de palestra de proFessor espanhol
O Campus de Campinas recebeu no dia 28 de outubro 

o professor e consultor espanhol José María Gasalla para 
a palestra Confiança: uma visão de futuro. De uma forma 
bastante dinâmica, ele prendeu do início ao fim a atenção 
de executivos, alunos e professores da Universidade São 
Francisco. O evento contou ainda com a presença do 
Secretário de Cooperação Internacional de Campinas, Sr. 
Romeu Santini. 

Professor da ESADE na Espanha e criador da nova 
tendência em gestão empresarial Gestão por Confiança 
(GpC), José María Gasalla destacou que a confiança é 
fundamental para o sucesso das empresas e faz com que 
as pessoas tenham mais liberdade para expressar seus 
talentos e criatividade. 

O professor José Maria Gasalla é PHD em Administração 
e Psicologia Social e Diretor do Programa de Gestão de 
Talentos da ESADE Business School da Espanha. Nesses 
dois últimos anos tem proferido palestras em diversos 
países sobre a confiança como ferramenta básica nas 

organizações, equipes e qualquer relacionamento 
interpessoal.  

carreIra docente e empreendedora
Quando Paulo José Coelho Canavezi formou-se em 

Engenharia Mecânica – modalidade Automação e Sistemas 
- pela USF, em 2007, decidiu sair do emprego na área de 
manutenção eletrônica para produzir comercialmente os 
sistemas de dosagem de polímeros granulados que estudou 
em seu TCC. “Passei também a produzir outros equipamentos 
periféricos para a indústria de plásticos”, complementa o 
aluno egresso, que acabou sendo convidado para lecionar 
as disciplinas de Automação e Controle na Universidade. 

Além de dar aulas na USF e de trabalhar em sua 
empresa, Canavezi também faz mestrado em Controles 

e Instrumentação no Instituto de 
Engenharia Agrícola da Unicamp. 
“Durante a graduação na São 
Francisco adquiri não apenas 
o conhecimento técnico, mas 
também de mercado. Hoje eu 
aplico tudo o que aprendi nas 
disciplinas que cursei, desde 
Administração e Recursos 
Humanos até Projeto Técnico”, 
enumera o Professor.



O presidente da Vulkan do Brasil, Douglas 
Rodrigues Buzo, formou-se em Engenharia 
Industrial - Modalidade Mecânica em 1992, 
pela Universidade São Francisco. “O meu 
sonho era a Engenharia Civil ou a Arquitetura, 
mas a Engenharia Mecânica demonstrava, 
naquele momento, ter mais futuro”, explica 
Douglas, que também encontrou no pai, 
torneiro mecânico, a inspiração para seguir a 
carreira. 

Como engenheiro já atuou em diferentes áreas. Foi 

técnico de processos, projetista de moldes plásticos para 
a linha automotiva e trabalhou como engenheiro 

de aplicações e vendas. Na Vulkan, empresa 
multinacional fabricante de equipamentos 
para os setores industrial, refrigeração e 
naval, Douglas passou de gerente e diretor a 
presidente da sede no Brasil. “A São Francisco 
representou muito para mim. Nós aprendemos 

muito com professores fortes, a maioria mestres 
e doutores. A base para eu começar a crescer 

profissionalmente foi a Universidade”. 

traJetórIa de sucesso
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prÊmIo odebrecht contempla a usF
pelo segundo ano consecutIvo

O curso de Engenharia Civil (Campus de Itatiba) rece-
beu, pelo 2º ano consecutivo, o Prêmio Odebrecht para 
o Desenvolvimento Sustentável. O projeto “Ações Sus-
tentáveis na Habitação de Interesse Social”, desenvolvido 
pelos alunos Daniel Berti Thomazini, Juliana dos Santos e 
Rafael Berti Dorth, ficou entre os cinco melhores e como 
prêmio a equipe recebeu a quantia de R$ 60 mil. O valor 
foi dividido entre a Instituição, alunos e a coordenadora do 
trabalho, a Professora Cristina das Graças Fassina, que 
também coordena o curso de Engenharia Civil.

Concorreram ao prêmio 76 projetos de 45 instituições 
de ensino superior.  Entre as cinco universidades vencedo-
ras, a USF foi a única instituição comunitária selecionada. 
“Para nós a premiação foi muito importante, pois represen-
ta o reconhecimento da qualidade dos trabalhos da São 
Francisco por meio de pesquisas e trabalhos voltados para 
o desenvolvimento sustentável e para as construções de 
interesse social”, destaca a Professora Cristina.

No dia 3 de novembro, a equipe vencedora visitou al-
gumas obras do Metrô em São Paulo (foto), a convite da 
Odebrecht. No dia seguinte, também na Capital, foi reali-

zada a cerimônia 
de premiação com 
a presença dos 
alunos, da Profa. 
Cristina e do Prof. 
Carlos Eduardo 
Pizzolatto, dire-
tor acadêmico do 
Campus de Itatiba.

Projeto
O trabalho con-

siste na aplicação 
de entulhos prove-
nientes da construção civil na confecção de blocos de con-
creto, placas de concreto pré-moldadas para a execução 
de alvenarias de vedação e divisórias e revestimentos 
produzidos a partir do gesso reciclado. O projeto da USF 
inclui, ainda, a análise de viabilidade de custos e difusão 
dos produtos desenvolvidos por meio de treinamento com 
cartilha explicativa para a comunidade.

alunos de admInIstração partIcIpam do desaFIo sebrae 2009
Gerir uma fábrica de 

brinquedos de madeira 
foi o grande desafio de 
dois grupos de alunos do 
curso de Administração 
(Campus de Itatiba). 
Eles participaram da 
10ª edição do Desafio 
Sebrae. Os estudantes 
conheceram, por meio 
de um ambiente virtual, 
situações parecidas com 

as enfrentadas por empresários diariamente. A equipe A 
1015 (foto), formada pelos alunos do 2º semestre, Douglas 

Ramalho, Mariane Massaretto, Rafaella Pancotto Garcia 
e Tatiane Bortoletto, participou das duas primeiras etapas. 
“Foi muito interessante, estou iniciando o curso e ganhei 
bastante experiência sobre o real funcionamento de uma 
empresa”, avalia Tatiane.

Já o aluno Erik Gonçalves Tsumura, do 4º semestre, 
integrou a equipe Innovale juntamente com outros quatro 
amigos de outras instituições de ensino superior. “O Desafio 
Sebrae dá uma noção completa sobre empreendedorismo e 
organização de todas as áreas”, analisa o aluno que também 
foi classificado para as duas primeiras fases.

O Desafio Sebrae é destinado a alunos do curso superior. 
As equipes vencedoras recebem computadores e uma 
viagem internacional.



O advogado criminalista José Almir formou-se na 
primeira turma do curso de Direito do Campus de 
São Paulo, em 1994. “A advocacia sempre foi o 
meu sonho”, admite. O aluno egresso iniciou 
sua carreira montando seu próprio escritório em 
Santana de Parnaíba, que foi transferido algum 
tempo depois para Barueri, onde permanece até 
hoje. “Durante o curso, optei pela área criminal, 
até porque estagiava num escritório de uma 

sonho realIZado na advocacIa crImInal
advogada criminal”, comenta o advogado. 

Hoje, além de comandar o seu próprio escritório, 
Dr. José Almir preside desde 2007 a OAB 
subsecção de Barueri, que atende também aos 
municípios de Pirapora de Bom Jesus, Jandira 
e Santana de Parnaíba. “Para mim a USF foi 
o início de tudo, aproveitei muito, afinal, foi a 

Universidade que me deu toda a formação”, 
finaliza o aluno egresso. 

CAMPUS   
SÃO PAULO
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JúrI sImulado com a partIcIpação
dos alunos serÁ exIbIdo na tv cultura

O júri simulado promovido no dia 28 pelo curso de Direito 
será transmitido pela TV Cultura durante o programa O que 
quero ser quando crescer. A previsão é que a gravação 
seja levada ao ar ainda este ano. O júri teve a participação 
do Professor de Direito Processual Penal, Dr. Rony 
Aliberti Hergert, que representou o Promotor de Justiça. 
O professor de Direito e advogado criminalista, Dr. Edilson 
Freire da Silva, atuou como defensor, enquanto o Juiz de 
Direito foi representado pelo Professor de Prática Jurídica, 
Dr. Alessandro Sanchez.

A simulação, apresentada aos alunos concluintes do 
curso de Direito, foi uma verdadeira aula sobre a Instituição 
do Tribunal do Júri. Os estudantes aprenderam desde a 
competência, o rito e o papel do juiz, do promotor e dos 
advogados, até as fases do julgamento, desde a denúncia 
até a sentença. “Foi uma grande oportunidade para os 
alunos, concursandos, acadêmicos e para o público em 
geral”, avaliou o professor Alessandro Sanchez.

coral da usF estreIa espetÁculo 2009

O campus São Paulo recebeu no dia 23 de outubro 
um público de mais de 400 pessoas para a estreia do 
espetáculo Falando de Amor, apresentado pelo coral da 
USF. O repertório incluiu canções de diferentes estilos 
como bossa nova, música de raiz, canto gregoriano e MPB, 
com músicas de Milton Nascimento, Tom Jobim e Roberto 

O programa O que quero ser quando crescer é transmitido 
pela TV Cultura de segunda a sexta, e retransmitido pelo 
canal de TV por assinatura TV Rá Tim Bum. 

Menescal. Todas elas apresentavam 
as mais diferentes formas de cantar 
e falar de amor. O espetáculo teve 
a participação do grupo musical 
Quintessência. 

O Coral da USF é formado por 
alunos, ex-alunos, professores, 
funcionários e pela comunidade 
externa. A regência é de Regina 
Fazenda, que também integra a 
equipe da Pró-Reitoria Comunitária 
de São Paulo. 

Em seus 16 anos de existência, o Coral da Universidade 
São Francisco mantém sua proposta de ação comunitária 
voltada para o desenvolvimento artístico-cultural por meio 
da expressão vocal, contribuindo para a formação integral 
da comunidade universitária interna e externa. 
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alunos e proFessores seguem
para o proJeto rondon, na bahIa

As alunas Danielle e Marina com a Professora Débora ao lado do 
General Júlio Amo Jr., coordenador geral do Projeto Rondon, durante o 
1º Encontro de Rondonistas

A Universidade São Francisco teve mais um projeto 
aprovado pelo Ministério da Defesa para participar do 
Projeto Rondon. A Instituição seguirá desta vez para o 
município de América Dourada, na Bahia, entre os dias 
15 e 31 de janeiro de 2010, quando será realizada a 
Operação Centro-Nordeste. 

Participará do Programa um grupo formado por seis 
alunos e dois professores do Campus de Bragança 
Paulista, sob a coordenação do Professor Paulo de Tarso 
Carobrez. O processo de seleção dos alunos acontece 
até o mês de dezembro.

Para a Operação, a Universidade aprovou o projeto 
intitulado Ciranda da Cidadania, que consiste em um 
conjunto de ações nas áreas de Arte e Cultura, Educação, 
Saúde e Direitos Humanos e Justiça.

Rondonistas
Entre os dias 29 e 31 de outubro as alunas Danielle dos 

Santos Evangelista (Enfermagem de Bragança Paulista) e 
Marina Branco (Pedagogia de Campinas), acompanhadas 
da Professora. Débora Reis Garcia, estiveram presentes 
durante o 1º Encontro Brasileiro de Rondonistas realizado 
em Guarapuava (PR). Todas elas apresentaram relatos 
de experiência, pôster com fotos, resumo das atividades 
realizadas e vídeos produzidos durante as Operações 
Centro-Norte e Nordeste-Sul, realizadas respectivamente 
em Monte Alegre de Goiás (Go) e Areial (Paraíba).

O 1º Encontro Brasileiro de Rondonistas promoveu a 
integração entre representantes do Ministério da Defesa e 
150 pessoas, entre professores e estudantes de 12 estados, 
que já participaram do Projeto. Além das apresentações de 
trabalhos, a programação reuniu ainda diversas atrações 
culturais. O próximo encontro será no primeiro semestre 
de 2010, na cidade mineira de Bambuí.

comemoração ao mÊs FrancIscano
envolveu todos os Campi

Palestras, exposições, celebrações e apresentações 
culturais marcaram o mês de outubro em todos os 
Campi para comemorar o Mês Franciscano. Todos os 
eventos, promovidos pela Pró-Reitoria Comunitária, 
tiveram a presença de alunos, professores, funcionários e 
comunidade externa.

Em Bragança Paulista, a exposição “Abstrações da 
Poética Franciscana” com esculturas da artista plástica 
Ana Magalhães, foi um dos destaques da programação. 
“Ética e estética: uma práxis docente” e “Caminhando com 
Francisco: uma construção da paz” foram os temas dos 
encontros de reflexão com a participação de professores 
e funcionários do Campus de Itatiba. 

Em Campinas, o Mês Franciscano foi lembrado com 
um calendário de celebrações com a presença de toda a 
comunidade acadêmica.  No Campus de São Paulo, a 2ª 
Gincana Franciscana (foto) reuniu crianças e adolescentes 
que integram o Programa Pilares do Esporte. 

O evento contou com jogos, brincadeiras e a distribuição 
de prêmios. “O Mês Franciscano 2009 atingiu nossas 
expectativas e a Gincana reuniu vários elementos que nos 
mostram isso: promovemos a integração da comunidade 
universitária junto à comunidade local, alcançamos um 
público considerável (cerca de 400 pessoas) e trabalhamos 
práticas e valores que contemplam a missão da universidade”, 
avalia o agente da PRC e coordenador da programação no 
Campus do Pari, Alexandre Galdino Sobrinho. 


