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Há trinta e quatro anos, quando o espírito empreendedor de 
alguns religiosos deu nascimento à obra que hoje é a Universidade 
São Francisco, delineavam-se já a identidade e a vocação desta 
instituição. 

Um olhar de conjunto sobre a atuação da USF nessas três 
décadas mostra-nos que seu trabalho partiu do ensino de 
graduação – um pequeno conjunto de cursos, que hoje alcança a 
casa dos 75 cursos de graduação e pós-graduação em todas as 
áreas do conhecimento e que conta cerca de 80 mil profissionais 
formados. O amadurecimento da missão institucional levou a 
Universidade a constituir aos poucos um corpo de pesquisadores 
que alcançou reconhecimento acadêmico nacional e internacional.  
O aprofundamento das relações com a comunidade levou à 
compreensão da extensão como dimensão indissociável do ensino 
e da pesquisa. 

Os resultados dos esforços realizados pela adequação 
institucional ao novo contexto do ensino superior traduzem-se hoje 
no reconhecimento crescente da qualidade dos serviços prestados 
em todos os níveis da educação superior; manifestam-se na 
presença consolidada do ensino ligado à pesquisa e à extensão 
nas comunidades em que atua; ampliam-se nas parcerias com o 
poder público e diversas outras entidades; florescem na elevada 
empregabilidade de seus egressos e frutificam em gestos de 
solidariedade e paz.

A transmissão de cargos realizada na ocasião da posse, em 
26 de fevereiro de 2010, e o início de nova gestão, em que os 
frades franciscanos não se encarregarão da gestão direta, não 
marcam uma inflexão nessa rota, mas o propósito da continuidade 
da mesma obra. Nova etapa do mesmo caminho, em que se 
reafirmam os mesmos objetivos e se renovam os ânimos e os 
modos com que são buscados, intentando não menos que superar 
os bons frutos até aqui colhidos. Por essa razão, constituem as 
principais linhas de ação da gestão da nova Reitoria:

• O crescente aprimoramento do ensino de graduação, 
voltado para a formação integral e para a inserção profissional 
dos egressos, na perspectiva do protagonismo empreendedor e 
cidadão; 

• A consolidação e o aprimoramento da atuação da USF na 
região em que está inserida; 

• Especial zelo pela sustentabilidade econômica, condição 
indispensável para consecução de suas ações presentes e 
projetos futuros; 

• A construção de uma gestão moderna e dinâmica, capaz de 
responder às demandas no ritmo em que se apresentam; 

• Gestão dialogal, em que o desenvolvimento da instituição 
possa ser participativamente construído;

• Gestão comprometida com a missão e os valores franciscanos, 
a serviço da educação de qualidade e do desenvolvimento 
humano integral.

Aproveito a ocasião para renovar meu 
compromisso para com a Universidade 
e convidar a todos a tomarem parte 
na tarefa de concretizar os elevados 
objetivos a que se propõe a Universidade 
São Francisco, em prol da educação e da 
comunidade.

2010: UM ANO DE RENOVAÇÃO
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Abril
23 IV Fórum Transdisciplinar – Bragança Paulista 
26  Atividade com agentes da Pastoral da Saúde – 
       Bragança Paulista 
27  Início do Torneio de Futsal Feminino – Bragança Paulista 

Maio
3  Início do Torneio Interclasses de Futebol Masculino –    
       Bragança Paulista 
6  Final do Torneio de Futsal Feminino – Bragança Paulista 
11   Encontro de Formação Humana – Itatiba 
15  8ª Universidade Aberta – Campinas 
  Copa São Francisco de Futsal Juvenil – São Paulo 
17  Atividade com agentes da Pastoral da Saúde –
       Bragança Paulista 
18  Luta Antimanicomial – Itatiba
  III Fórum Farmacêutico – Bragança Paulista
18 a 21 XXVIII Semana Médica – Bragança Paulista
19 e 20 Encontro de Pós-Graduação, Iniciação Científica e 
             Extensão - Itatiba
24  V Fórum Transdisciplinar – Bragança Paulista
24 a 28 X Semana de Enfermagem – Bragança Paulista
25  Seminário sobre Temas Atuais (Dimensão Ética do Aborto)    
       – Itatiba
31 a 5/06 2º Encontro Ambiental – Campinas
                Semana do Meio Ambiente – Bragança Paulista

Junho
10  Final do Torneio Interclasses de Futebol Masculino –  
       Bragança Paulista 
14  Atividade com agentes da Pastoral da Saúde –
       Bragança Paulista 
22  Encontro de Formação Humana – Itatiba 
26  Copa Bom Jesus Santo Antônio do Pari – São Paulo
 
Agosto
2  Acolhida aos Calouros – Itatiba 
    Acolhida aos Calouros – Bragança Paulista 
2 a 20 Trote Solidário de Inverno – São Paulo
16  Atividade com agentes da Pastoral da Saúde –
       Bragança Paulista 
16 a 20  Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho  
              (SIPAT) – Bragança Paulista
21  V Campeonato São Francisco de Futsal – Itatiba 
23 a 27  VII Semana de Nutrição – Bragança Paulista
23 a 28 Semana de Estudos e IV Jornada Científica (Psicologia)  
             – Itatiba

Prof. Héctor Edmundo Huanay Escobar, 
Reitor da Universidade São Francisco



Pela primeira vez na história da USF a Reitoria não é 
ocupada por religiosos, mas sim por docentes leigos. 
No dia 26 de fevereiro, os Professores Héctor Edmundo 
Huanay Escobar e Joel Alves de Sousa Júnior assumiram, 
respectivamente, os cargos de Reitor e Vice-Reitor da 
Universidade São Francisco. 

Eles substituíram, respectivamente, Frei Gilberto 
Gonçalves Garcia, que deixou o cargo de Reitor para 
desempenhar novas funções ligadas à Mantenedora e às 
relações com o Ministério da Educação em Brasília, e Frei 
José Antonio Cruz Duarte, que deixou a Vice-Reitoria para 
assumir a presidência da Casa de Nossa Senhora da Paz – 
Ação Social Franciscana, entidade mantenedora da USF.  

Durante a cerimônia de posse, que contou com a presença 
de autoridades acadêmicas da USF e de outras instituições 
de ensino superior, de municípios da região Bragantina e 
da Ordem Franciscana, Prof. Héctor Escobar falou sobre 
o propósito da continuidade da obra realizada pela antiga 
Reitoria e da nova etapa desse caminho, baseada numa 
gestão moderna, dinâmica e dialogal, capaz de responder 
às demandas no ritmo em que se apresentam. “Uma 
gestão comprometida com os valores franciscanos e com 
o desenvolvimento integral”, concluiu o Professor Héctor. 
Ele e o Prof. Joel permanecerão à frente da Reitoria até o 
ano de 2014. 

INSTITUCIONAL
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Quem são eLes

Docentes Leigos assumem a ReitoRia Da
univeRsiDaDe são FRancisco

HusF

Administrador pela Universidade Ricardo 
Palma (Peru), Mestre e Doutorando em 
Economia pela Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), Prof. Héctor Escobar 
realizou seu estágio de doutorado no Centre 
de Coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développmente 
(CIRAD), França. Participou de diferentes 
programas acadêmicos internacionais: Lecturing Fellowship 
no David Rockefeller Center for Latin American Studies da 
Harvard University, Comparative Management Program na 
Baldwin-Wallace College, ambos nos Estados Unidos, e no 
Advanced Management Program da ESADE Business School 
da Espanha. 

Ingressou como docente do curso de Administração na 
Universidade São Francisco em 1997, tendo exercido funções 
de coordenador de curso de graduação, coordenador de 
pós-graduação Lato Sensu na Área de Negócios e diretor do 
Campus de Campinas. Foi também Presidente da Comissão 
Organizadora do Processo Seletivo para Graduação, diretor de 
Marketing e Relações Corporativas e diretor acadêmico de pós-
graduação Lato Sensu. Desempenha atualmente a função de 
Pró-Reitor Administrativo.

Advogado, mestre e doutorando em Direito 
Empresarial pela PUC-SP, Prof. Joel Alves de 
Sousa Júnior é sócio fundador da Castro & 
Alves Sociedade de Advogados, sediada na 
cidade de São José dos Campos e atuante na 
representação jurídica de diversas empresas 
da região do Vale do Paraíba, Campinas e da 
cidade de São Paulo.

Ingressou como docente do curso de Direito na Universidade 
São Francisco em 1987, tendo exercido funções de coordenador 
do curso de Direito do Campus de Bragança Paulista. Atualmente 
ocupa o cargo de diretor do Campus de Bragança.

“Onde pulsa a vida não pode faltar sangue” é o tema 
da campanha que o HUSF, em parceria com a Empresa 
Elétrica Bragantina, lançou em fevereiro nas cidades 
da região de Bragança Paulista com o objetivo de 
conscientizar a população sobre a importância da doação 
de sangue. Por meio de faixas e cartazes afixados em 
pontos estratégicos dos municípios, o HUSF pretende 
aumentar o número de doadores. 

Para se tornar um doador é necessário ter entre 18 e 65 
anos e pesar mais de 50 quilos. É preciso ainda obedecer 

campanHa visa incentivaR a Doação De sangue
a uma série de requisitos, como não estar em jejum, não 
ter ingerido bebida alcoólica um dia antes e não estar 
com febre, gripe ou resfriado, entre outros.  Aqueles 
que fizeram tatuagem ou piercing precisam aguardar 
um ano para doar sangue. Interessados em obter mais 
informações devem entrar em contato com o serviço de 
Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 773 7734. As 
doações são feitas no Hemonúcleo Regional de Bragança 
Paulista, localizado no HUSF. O horário de atendimento é 
de segunda a sexta, das 8h às 16h.



A famosa música de 
Mogli, personagem da 
Disney criado há mais de 
40 anos, nunca foi tão atual 
como agora. A frase “Usar 
apenas o necessário, pois 
o extraordinário é demais” 
pode ser considerada hoje 
um dos lemas da Economia 
Solidária. Mas o que isso 
quer dizer?

“Economia solidária é um jeito diferente de produzir, 
vender, comprar e trocar o que é preciso para viver sem 
explorar os outros, sem querer levar vantagem e sem 
destruir o meio ambiente”, resume a coordenadora do 
curso de Administração e do Núcleo de Empregabilidade e 
Atendimento Psicopedagógico (NEP), Professora Simone 
Cristina Spiandorello.

A Economia Solidária pode ser definida também como 
um conjunto de atividades econômicas de produção, 
distribuição, consumo, poupança e crédito, organizadas 
sob a forma de autogestão. 

Segundo a Professora Kelly Elaine dos Santos Oliveira, 
do curso de Administração (Campus de Bragança Paulista), 
a Economia Solidária é uma nova forma de relacionamento 
no movimento produtivo do mercado. “É representada, 
principalmente, na forma de associação e cooperativas, 

onde todos trabalham para o bem comum, todos são 
sócios invariavelmente”, complementa. Pode ser aplicada 
na agricultura, no artesanato e nas indústrias. Empresas 
adeptas desse tipo de economia como a siderúrgica Uniforja 
e a Bela Trama, do ramo têxtil, já apresentam resultados de 
sucesso na condução das finanças, produção e distribuição 
dos resultados.

Ela conta também que o Campus de Bragança Paulista 
da USF já desenvolve um projeto de extensão visando 
a economia autosustentável por meio da Incubadora 
Tecnológica de Cooperativas Populares no Meio Rural 
(ITCP-R). O projeto de agricultura familiar envolve 
pequenos agricultores com dificuldades na compra de 
insumos, na produção e, principalmente, no escoamento. 
“Eles compram pouco insumo, por isso o preço é alto. Na 
produção faltam recursos para investimento e, na venda, 
como produzem pouco, não têm condições para negociar 
preço, pois não vendem direto”, relata. 

A próxima ação do projeto será implantar em Bragança 
Paulista, em parceria com a Prefeitura Municipal, um Polo 
Regional de Agronegócios por meio de uma feira que 
acontecerá todos os sábados, no Posto de Monta, a partir 
de maio. Desta forma, os agricultores venderão diretamente 
ao público a sua produção. “Este é um dos exemplos de 
Economia Solidária”, destaca. O projeto envolve os cursos 
de Administração, Gestão Ambiental e Pedagogia. Leia 
mais sobre Economia Solidária na pág. 10.
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economia soLiDáRia: o Que isso
signiFica paRa vocÊ?

pRÊmio Jovem cientista

Estão abertas até 30 de junho as inscrições para o 
Prêmio Jovem Cientista, destinado a estudantes do 
ensino superior, ensino médio e graduados. Promovido em 
parceria entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), a Gerdau e a Fundação 
Roberto Marinho, o prêmio propõe estimular a pesquisa, 
revelar talentos e investir em estudantes e profissionais 
que procuram alternativas para os problemas brasileiros. 
Mais informações no site: www.jovemcientista.org.br

concuRso FotogRáFico

Promovido pelo WWF-Brasil, Agência Nacional de 
Águas e grupo HSBC, o 1º Concurso de Foto e Vídeo, 
com o tema Olhares sobre a Água e o Clima, está com 
inscrições abertas até o dia 31 de maio. Serão premiados 
os melhores trabalhos em quatro categorias: foto em 
baixa resolução de câmera ou celular, foto em alta 
resolução, vídeo em baixa resolução e vídeo editado em 
alta resolução. O primeiro colocado em cada categoria 
ganhará uma viagem a Bonito (MS), troféu e um kit. Os 
cinco primeiros classificados também receberão prêmios. 

O concurso propõe retratar a água e o clima no 
Brasil nas suas diferentes manifestações: sociais, 
culturais, simbólicas, econômicas, artísticas, religiosas 
e propriedades físicas. Os trabalhos inscritos receberão 
votos abertos pela internet e serão avaliados por uma 
comissão de especialistas. Os nomes dos vencedores 
serão divulgados no dia 25 de julho. Mais informações 
no site: www.olharesaguaeclima.org.br

ESPAÇO DOCENTE



Com o objetivo de auxiliar 
na elaboração de trabalhos, 
pesquisas e planos de estudos, 
a Universidade São Francisco 
está disponibilizando vários 
serviços de comunicação e 
colaboração a todos os alunos 
a partir do ambiente Live@edu. 
Com isso, o aluno terá acesso 
a diversas ferramentas on-line e 
e-mail gratuito.

Suas informações permanecerão 
confidenciais e seguras nos servidores 

da Microsoft.       
Entre os diversos recursos 
disponíveis estão o Office Live 

Workspace, Outlook Live (e-
mail baseado em servidor 
Exchange) e Disco Virtual 
(SkyDrive). Todos os alunos  
têm direito a esse benefício, 
que permanecerá ativo mesmo 

após a conclusão do curso. 
Mais informações podem ser 

obtidas no site:
www.saofrancisco.edu.br/live

ESPAÇO DOCENTE
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A partir de uma avaliação feita em todas as instâncias 
pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de 
Saúde (CNS), o curso de Medicina da Universidade São 
Francisco obteve, no dia 29 de março, a Renovação do 
Reconhecimento pelo MEC. 

 Atendendo a uma determinação do Decreto Federal nº 
5.773 de 9 de maio de 2006, o curso de Medicina da USF 
protocolou, em maio de 2007, o pedido de Renovação 
de Reconhecimento. “O resultado alcançado demonstra 
o compromisso da Universidade com a qualidade do 
ensino”, explica o professor coordenador do curso, Dr. 
João Batista de Andrade. 

 A qualidade do ensino foi um dos motivos que levou os 
alunos Marcos Paulo Gimenez Frangini e Thássia Nathália 
Petrillo, do 3º semestre de Medicina, a se transferirem de 
outra instituição, no município de Fernandópolis, para a 
USF no início deste ano. “Além de eu morar em Bragança e 

ficar muito mais fácil para mim, a USF é uma universidade 
melhor, com mais tradição. Estou achando o curso daqui 
mais organizado”, elogia o aluno. “Em primeiro lugar foi 
a qualidade mesmo, depois tem a distância, pois minha 
família é de Jundiaí. Como vim de fora, posso dizer que a 
USF é reconhecida e bem falada. Minha família, amigos 
e pessoas da área, todos me disseram que foi uma 
excelente troca”, conclui Thássia. 

O Pró-Reitor Acadêmico e Pró-Reitor Comunitário da 
USF, Professor Paulo Moacir Godoy Pozzebon explica 
que esta renovação indica a percepção, pelos órgãos 
oficiais, da seriedade e da qualidade do ensino em nossa 
Instituição, resultado do comprometimento dos alunos e 
de todo o corpo docente. “A Universidade São Francisco 
parabeniza os estudantes, professores e a coordenação 
do curso de Medicina por mais esta conquista”,                  
enfatiza o Pró-Reitor.

meDicina Recebe Renovação
Do ReconHecimento peLo mec

opoRtuniDaDes De estágios e pRogRamas De tRainees

Com o objetivo de ajudar o aluno a ingressar no mercado 
de trabalho, o Núcleo de Empregabilidade e Atendimento 
Psicopedagógico (NEP) recebe constantemente a visita 
de grandes empresas, entre elas a Robert Bosch, L´Oreal, 
Procter & Gamble, 3M do Brasil, Elektro e Medley, que 
divulgam seus programas de estágio e de trainees aos 
estudantes da USF. Em março, a Ambev também esteve 
na Universidade fazendo uma apresentação. 

Em função destas visitas, diversos estudantes da São 
Francisco fazem parte atualmente de programas de 
trainees em grandes empresas. “O primeiro emprego 
é um passo muito importante na vida do estudante. É 
o momento de adquirir conhecimentos e experiências 

fundamentais ao desenvolvimento de sua carreira”, 
ressalta a coordenadora do NEP, Professora Simone 
Cristina Spiandorello. 

Informações sobre as vagas disponíveis 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



O Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em 
Educação recebeu em março 
a visita de dois pesquisadores 
do exterior dispostos a firmar 
parcerias com os docentes 
da USF no desenvolvimento 
de pesquisas. Formado em 
Psicologia na Grécia, o Professor 
Dr. Michalis Kontopodis, do 
Instituto de Etnologia Europeia 
da Universidade de Humboldt, 
em Berlim, proferiu no dia 15 
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DoutoRaDo em eDucação Da usF
é apRovaDo peLo mec

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior do MEC (CAPES) aprovou com nota 4 
(numa escala de 1 a 5) o Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Educação da USF. Segundo a 
coordenadora do Programa, Professora Dra. Regina Célia 
Grando, o parecer da Comissão de Área de Educação da 
CAPES ressalta a consolidação do Mestrado da USF, a 
sua inserção nacional e internacional e o atendimento a 
todos os critérios estabelecidos pela área. 

Os critérios avaliados são: organicidade da proposta; 

integração entre as linhas de pesquisa e os projetos de 
pesquisa em desenvolvimento; perfil adequado do corpo 
docente; produção científica qualificada em periódicos, 
livros e anais de congressos científicos e distribuição da 
produção entre todos os docentes.  

“Essa aprovação reforça a qualidade do trabalho 
desenvolvido nesta Universidade e coloca a USF entre 
as instituições de excelência, comprometidas com o 
ensino, a pesquisa e a extensão”, conclui a Professora 
Regina Célia. 

PÓS-GRADUAÇÃO

inteRcâmbio com pesQuisaDoRes Do exteRioR
uma aula inaugural. O pesquisador é também secretário 
da Sociedade Internacional para a Pesquisa Cultural e 
da Atividade (ISCAR). 

Entre os dias 15 e 19 foi a vez do Professor Dr. Arthur 
Powell (foto), da Rutgers University, em New Jersey 
(EUA). Renomado educador matemático que já esteve na 
USF em 2008, ele veio ao Brasil em função de um projeto 
interinstitucional financiado pelo CNPq/Faperj/Fundação 
Araucária, envolvendo a Universidade São Francisco, 
a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a 
Universidade Federal do Paraná. O projeto consiste na 
análise do uso do vídeo para a pesquisa sobre o ensino, 
a aprendizagem matemática e a formação do professor.

pubLicação incLuíDa na scieLo
A Psico-USF, revista semestral coordenada pelo 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia 
da Universidade São Francisco, passou a compor 
recentemente o quadro de publicações da Scientific 
Eletronic Library Online (SciELO). 

A coordenadora do Programa, Professora Dra. Ana 
Paula Porto Noronha, explica que a revista é destinada 
à publicação de trabalhos originais que relatam estudos 
em áreas relacionadas à Psicologia. É distribuída para as 
principais bibliotecas brasileiras, entre elas a Biblioteca 
Nacional, e também pode ser acessada por meio da PEPSIC 
(Periódicos Eletrônicas em Psicologia) e pela SciELO.  

 A Psico-USF publica trabalhos que envolvem processos 
básicos, experimentais, aplicados, naturalísticos, 
etnográficos, históricos, artigos teóricos, análises de 
políticas e sínteses sistemáticas de pesquisas, entre 
outros, assim como revisões críticas de livros, instrumentos 
diagnósticos e softwares. “Fazer parte da Scielo foi uma 
grande vitória, pois a indexação permitirá amplo acesso 
aos trabalhos publicados pelo periódico, já que esta é 
uma importante base de pesquisa”, destaca a Professora 
Ana Paula. A SciELO é uma biblioteca virtual que reúne 
os periódicos científicos brasileiros selecionados por uma 
comissão de especialistas. 

acoLHiDa aos novos aLunos
Os campi de Bragança Paulista, Campinas e São 

Paulo recepcionaram nos meses de março e abril os 
cerca de 150 alunos matriculados nos novos cursos 
de Pós-Graduação Lato Sensu da Universidade São 
Francisco. No dia 19/03 a Professora Luciana Rita 
Stracialano Parada, coordenadora dos cursos de Pós- 
Graduação Lato Sensu da Área da Saúde, deu as boas-
vindas aos discentes do curso de Farmacologia Clínica, 
em Campinas. 

Em 9 de abril foi a vez dos alunos de Saúde Mental 
e Gestão Ambiental serem acolhidos em Bragança 
Paulista. No dia seguinte, no Campus de Campinas, 
foram recepcionados os alunos de Psicologia do Trânsito 
e Psicopedagogia: Clínica e Institucional.

Nestes dois encontros, os novos alunos puderam 
ouvir o Pró-Reitor Acadêmico e Pró-Reitor Comunitário, 
Professor Paulo Moacir Godoy Pozzebon, falar sobre 
a inserção da USF no grupo Franciscano, bem como a 
estrutura e dinâmica dos cursos ofertados.

Em São Paulo a aula inaugural ocorreu no dia 13 de 
abril, quando os alunos do curso de Gestão de Políticas 
Públicas, Inclusão e Diversidade Social foram recebidos 
pelo diretor do Campus, Professor Carlos Ferrara 
Júnior. 



O crescente aumento nos índices de pobreza, indigência 
e desigualdade social no Brasil vem delineando contextos de 
vulnerabilidades e riscos sociais alarmantes. Os contrastes 
entre ricos e pobres e a proliferação das mais variadas e 
complexas formas de pobreza e exclusão social repercutem 
diretamente na necessidade de se implementar políticas 
de proteção social e apresentam inúmeros desafios para o 
Assistente Social.

Ele deve possuir uma sólida formação acadêmico-
profissional, um elevado senso de responsabilidade e 
compromisso com a qualidade dos serviços prestados à 
população e com o aprimoramento intelectual e, sobretudo, 
ética no exercício profissional para interpretar e intervir 
nos processos sociais, implementar políticas, propostas e 
projetos inovadores que democratizem e efetivem os direitos 
sociais da população. 

Poderá atuar como profissional único e/ou exclusivo, ou 
como membro de equipes multiprofissionais em organizações 
públicas e/ou privadas de diferentes áreas, entre elas proteção 
social, crianças, adolescentes e família, idosos, portadores 
de deficiência, saúde, saneamento básico e meio ambiente, 
programas sócio-educativos e de comunidade, habitação, 

trabalho/empresas, gestão de pessoas e qualidade de 
vida, segurança, movimentos sociais e desenvolvimento 
sustentável.

o Que o meRcaDo De  tRabaLHo 
espeRa De vocÊ?

Os professores coordenadores dos cursos de Serviço Social (Campus de São Paulo) e Nutrição (Campus 
de Bragança Paulista), Professores Kátia Inês de Carvalho Fedrigo e João Felipe Mota, dão dicas 

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

MERCADO DE 
TRABALHO
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serviço social

Professora Kátia Inês de Carvalho Fedrigo,
coordenadora do curso de Serviço Social

do Campus de São Paulo

O primeiro Curso de Nutrição no Brasil foi criado em 
1939. Atualmente existem 41.228 nutricionistas atuantes 
no país. O dia do Nutricionista é comemorado em 31 de 
agosto e foi instituído em referência à data de criação da 
primeira associação da categoria - a Associação Brasileira 
de Nutricionista (ABN). 

O mercado de trabalho para o profissional Nutricionista 
está em ascensão. Os principais motivos que têm 
alavancado a profissão é a busca pela saúde e bem 
estar físico e até mesmo pela estética corporal. Hoje, a 
maioria das pessoas reconhece que, para alcançar estes 
objetivos, uma alimentação equilibrada e a prática regular 
de exercícios físicos são fundamentais. 

O profissional Nutricionista possui como áreas de 
atuação a Alimentação Coletiva, Nutrição Clínica, Saúde 
Coletiva, Docência, Indústria de Alimentos, Nutrição em 
Esportes e Marketing na área de Alimentação e Nutrição. 
Outras ramificações vêm surgindo, como a atuação em 
resorts de luxo, cruzeiros fitness, nutrição e estética com 
suplementação anti-aging e gastronomia saudável em 

restaurantes e buffets. Os profissionais que alcançam 
sucesso se destacam pela boa formação acadêmica e 
científica.  

nutrição

Professor João Felipe Mota,
coordenador do curso de Nutrição
do Campus de Bragança Paulista
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O aluno formado em Fisioterapia pela USF em 2005, 
Renato Oliveira de Almeida, trabalha desde o início de 2007 
no Hospital Albert Einstein, considerado uma das referências 
mundiais pela excelência na qualidade dos serviços prestados 
e tecnologia de ponta. O fisioterapeuta atua na área clínica 
médica e cirúrgica atendendo aos pacientes mais graves. “O 
fisioterapeuta é bastante reconhecido no hospital, a fisioterapia 
é imprescindível para todos os pacientes de lá”, elogia.

 Assim que se formou, Renato ingressou no curso de 
especialização em Fisioterapia Respiratória na Escola Paulista 

de Medicina da Universidade Federal 
de São Paulo. No ano seguinte, 
especializou-se em Fisiologia do 
Exercício nesta mesma instituição. 
Para o fisioterapeuta, a USF teve um 
papel muito importante em sua carreira. 
“Tive o apoio dos professores, que sempre me 
incentivaram explicando como é o mercado de trabalho. 
Continuo mantendo contato com eles, acho isso muito 
importante”, avalia Renato. 

No início deste ano, a 
USF celebrou a colação 
de grau dos primeiros 
alunos com necessi-
dades especiais em 
toda a história da Insti-
tuição: Luciana Grippa, 
com surdez, formou-se 
em Pedagogia (foto), e 
João José Jerônimo, de-
ficiente visual, graduou-
se em Administração. 
A formação destes dois 

alunos, explica a coordenadora do curso de Pedagogia 
(Campus de Bragança Paulista), Profa. Dra. Ester Bap-
tistella, evidencia as Diretrizes da Educação Francisca-

na, com ações educativas verdadeiramente inclusivas no     
processo de formação dos estudantes.

Para o aluno João José Jerônimo, a filosofia franciscana 
foi decisiva em sua escolha. Ele conta que a principal di-
ficuldade enfrentada durante o curso foi a insegurança e 
incerteza de como concluir os estudos. “Houve dificuldades 
para entender as matérias e a linguagem dos docentes, 
mas isso proporcionou inter-relações com os professores, 
que são únicas e não há palavras para descrevê-las. A uni-
versidade foi uma oportunidade de extrair o melhor de mim 
e me proporcionou fazer a diferença”, completa. A trajetória 
acadêmica de Luciana e João José somente se concreti-
zou pelo mérito dos mesmos, mediante ações pedagógicas   
educativas desenvolvidas pelo Núcleo de Apoio ao Estu-
dante com Deficiência e/ou Mobilidade Reduzida (NAED/
USF), com a participação de docentes e familiares.

univeRsiDaDe FoRma pRimeiRos aLunos
com suRDez e DeFiciÊncia visuaL

ReconHecimento pRoFissionaL

O projeto da Universidade São Francisco, em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, que 
prevê uma série de ações na área da saúde da família, foi 
contemplado pelo Programa de Educação pelo Trabalho 
para a Saúde – PET Saúde. A USF participou do edital de 
seleção juntamente com outras 127 instituições de ensino 
superior de todo o país.

As bolsas do PET-Saúde serão distribuídas a oito 

professores tutores, 96 alunos dos cursos da área da saúde 
da USF e 48 preceptores - funcionários de unidades de 
saúde do município - envolvidos no Programa Pró-Saúde. 
O trabalho consistirá num levantamento detalhado feito 
por equipes multidisciplinares das famílias em situação 
de vulnerabilidade e risco. A partir daí serão traçadas 
ações visando melhorar a qualidade de vida das pessoas 
carentes.

pRogRama Do ministéRio Da saúDe apRova pRoJeto Da usF

semana Da muLHeR: ações voLtaDas paRa DiFeRentes púbLicos
O encerramento da programação 

da Semana da Mulher no dia 13 de 
março, no Posto de Monta, contou 
com a participação de professores 
e alunos de seis cursos da 
USF, que desenvolveram ações 
voltadas para diferentes públicos. 
O curso de Direito orientou as 
mulheres sobre seus direitos 
legais, já a equipe de Farmácia 
informou sobre o uso correto de 

medicamentos. Enquanto os adultos 
passavam por sessões de quik 
massagem oferecidas pelo curso 
de Fisioterapia ou participavam da 
oficina de sucoterapia organizada 
pela Nutrição, as crianças 
desenvolviam atividades de 
recreação coordenadas pelo curso 
de Educação Física. A equipe de 
Enfermagem divulgou seu projeto 
de atenção à saúde da mulher. 

OBSERVATÓRIO
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usF e LaboRatóRio síncRoton
Renovam convÊnio paRa estágios

O Campus de Campinas e o Laboratório Nacional de Luz 
Síncroton (LNLS) renovaram por mais um ano o convênio 
de cooperação acadêmica, técnica, científica e cultural 
para a concessão de bolsas de estudos para estágios. O 
objetivo desta parceria, existente desde 1999, tem sido 
promover um intercâmbio entre as duas instituições.  Este 
convênio já contemplou até agora aproximadamente 60 
estudantes dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia 
de Computação, Engenharia Mecânica e Administração 
com vagas de estágio de até 30 horas semanais. 

Em contrapartida, funcionários do laboratório têm a 
oportunidade de estudar na USF com bolsas de estudo de 
60% sobre o valor das mensalidades. “Dar prosseguimento 
a este convênio é possibilitar aos funcionários do LNLS 

uma excelente oportunidade de cursarem suas graduações 
em uma Universidade de qualidade com descontos 
significativos nas mensalidades e, ao mesmo tempo, de 
oferecer aos nossos estudantes a chance de realizar seus 
estágios, estudos complementares, atividades ligadas à 
pesquisa e desenvolvimento de trabalhos de cunho mais 
prático, que necessitam de melhor aparato laboratorial, em 
um centro que é referência mundial”, comenta o diretor do 
Campus de Campinas, Prof. Luiz Carlos de Freitas Jr. 

O laboratório Síncroton é aberto a usuários do Brasil 
e do Exterior. No local são realizados experimentos que 
contribuem para ampliar os conhecimentos nas áreas 
de Física, Química, Engenharia dos Materiais e Meio 
Ambiente, entre outras.

Quando ainda cursava o 3º ano de Farmácia em Campinas, 
Silmara Montalvão obteve uma bolsa de estudos da 
Federação Brasileira de Hemofilia para um treinamento 
na Inglaterra. Foi lá que estudou uma técnica usada 
no diagnóstico da doença hemorrágica conhecida 
como Von Willebrand. A pesquisa foi o tema de 
seu TCC, que mostrou o custo-benefício da técnica 
aplicada pelos ingleses que, por ser manual, é 
muito mais barata e tão eficaz quanto as demais que 
exigem equipamentos caros. 

O TCC de Silmara foi apresentado em julho do ano 

tcc ganHou RepeRcussão inteRnacionaL
passado no Congresso Internacional de Hemostasia realizado 

em Boston (EUA). A pesquisa também interessou o 
Ministério da Saúde, que convidou Silmara para 

apresentar a técnica durante os cursos de capacitação 
nos hemocentros de todo o país. Assim que se 
formou, no final de 2009, Silmara foi aprovada 
num concurso para farmacêutica bioquímica no 
Hemocentro da Unicamp. “Tudo o que aprendi na 

área de Hematologia foi na USF. O conteúdo e o 
corpo docente são excelentes e bem superiores em 

relação a outras instituições”, analisa Silmara.

OBSERVATÓRIO

semana DeDicaDa Às Questões ambientais
O curso de Engenharia Ambiental vai promover, entre os dias 31 de maio e 5 de 

junho, o 2º Encontro Ambiental e de Sustentabilidade. Além das apresentações dos 
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), o evento receberá na terça-feira, às 19h30, 
o geólogo Fabio Tadeu Lazerini para a palestra sobre Geodiversidade, Turismo de 
Natureza, Turismo de Saúde e relações com o desenvolvimento sustentável. Na quarta 
(2/06), também às 19h30, será a vez do Professor Hildebrando Hermann, do Instituto 
de Geociências da Unicamp, falar sobre Ambiente e Sociedade. No dia 4, no mesmo 
horário, haverá uma mesa redonda com representantes do CREA e ex-alunos, mediada 
pelo coordenador do curso de Engenharia Ambiental, Professor José Roberto Paolillo 
Gomes. Eles debaterão sobre a importância do engenheiro ambiental na atualidade. 

visita maRca a apRoximação entRe a usF e o cRea
O Campus de Campinas recebeu no dia 25 de março 

a visita dos engenheiros José Alberto de Arruda Ignácio 
e Antônio Robles. Eles são, respectivamente, gerente 
regional e chefe da seccional Campinas do Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA). A visita 
marcou o início de uma aproximação no relacionamento 
entre este órgão e a USF na tentativa de propiciar aos 
alunos mais conhecimento sobre a legislação trabalhista 
na área de Engenharia e também sobre as questões 

que envolvem a atribuição profissional de cada curso de 
Engenharia do Campus, principalmente no que se refere 
à Resolução CONFEA 1010/2005.

Durante a visita, ficou acertada a realização do VII 
Congresso Estadual de Profissionais, nos dias 23 e 24 de 
abril, no anfiteatro do Campus. Com o tema “Construindo 
uma agenda para o sistema profissional: desafios, 
oportunidades e visão de futuro”, o evento será aberto 
aos alunos do 5º ano dos cursos de Engenharia. 



O aluno do 9º semestre do curso de Arquitetura e 
Urbanismo, Reinaldo Caum Junior, ficou em 5º lugar 
no concurso promovido no início do ano pela Escola 
Superior de Arte e Arquitetura da Universidad 
Europea de Madrid, na Espanha. Ele foi o único 
brasileiro classificado entre os cinco melhores na 
fase final, juntamente com outros três participantes 
da Espanha e um de Portugal. A primeira fase 
contou com 500 inscritos, que tiveram como desafio 
criar uma logomarca. Reinaldo, que desenvolveu a logo 

de um laboratório que será implantado na Universidade 
Federal de Uberlândia, ficou em segundo lugar.

Na segunda e última etapa, os participantes 
elaboraram um projeto visando o desenvolvimento 
de alguma região do país de origem de cada 
candidato. Reinaldo escolheu um local com várias 
lojas e indústrias de confecções, próximo ao Brás, 

em São Paulo. “Minha proposta foi criar um Centro 
Cultural de Moda para atender a região, explica. O 

concurso premiou os vencedores em dinheiro. 

pRemiação em concuRso espanHoL

Campus
ITATIBA

pRoFessoRes RepResentam a usF
em eventos inteRnacionais

A coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, 
Professora Glacir Teresinha Fricke, e o Professor dos 
cursos de Engenharia Mecânica – modalidade Automação 
e Sistemas - e Engenharia Industrial – modalidade 
Mecânica -, Marcelo Gozeloto, participaram de dois 
eventos internacionais representando a Universidade São 
Francisco. 

Entre os dias 30 de novembro e 8 de dezembro de 
2009, Professor Marcelo esteve nos Estados Unidos como 
visitante oficial do governo daquele país. Ele participou 
do programa do Departamento de Estado Americano 
denominado International Visitor Program, com foco na 
inovação tecnológica e no empreendedorismo, relacionado 
principalmente aos alunos recém graduados. 

O docente teve a oportunidade de conhecer diversas 
instituições de ensino e empresas de alta tecnologia, tais 
como a Maryland University, Bakerley University, University 
of Chicago, as empresas HP, Apple e IDEO, além de 
diversos escritórios regionais, privados e governamentais 
voltados à alavancagem de novos negócios. A viagem 
incluiu as cidades de Washington, Chicago, São Francisco 
e Bakerley. 

Professora Glacir, que também coordena o Centro 
de Estudos Urbanos (CEUr) do curso de Arquitetura 
e Urbanismo, esteve presente no 6º ATP - Seminário 
Arquitectura de Terra - e 9º SIACOT – Seminário Ibero-

Americano de Arquitectura e Construção com Terra -, entre 
os dias 20 e 23 de fevereiro, na cidade de Coimbra, em 
Portugal. 

Ela apresentou dois artigos, sendo o primeiro sobre 
“Análise do conforto térmico de habitações de interesse 
social, construídas utilizando tecnologias alternativas”, e o 
segundo, com o tema “Casa de Apoio do Projeto Crescer 
– perdas e ganhos”. Os trabalhos fazem parte dos projetos 
de pesquisa e de extensão desenvolvidos no CEUr. 

economia soLiDáRia Foi tema De FóRum
A Economia Solidária foi o tema do IV Fórum 

Socioeconômico que a Universidade São Francisco, 
por meio do curso de Administração, realizou no dia 22 
de março, no Campus de Itatiba. Durante o evento, que 
contou com a presença de cerca de 300 pessoas, todos 
puderam tomar conhecimento dos princípios fundamentais 
da Economia Solidária e de algumas das ações que vêm 
sendo desenvolvidas regionalmente neste sentido. 

Segundo um dos palestrantes, o Prof. Aguinaldo Lima, da 
USF e do Instituto Caritas, a Economia Solidária já deixou 
o campo das ideias e está se tornando uma realidade para 

muitos grupos de trabalhadores. Ele esclareceu ainda que 
a Economia Solidária vem ganhando espaço em grandes 
eventos internacionais como o Fórum Social Mundial. 

O segundo palestrante, arquiteto e Prof. Aurilio Caiado, 
assessor da Fundação do Desenvolvimento Administrativo 
– FUNDAP, destacou o fato de que os governos precisam 
procurar novas estratégias de desenvolvimento regional 
e investir na elaboração de políticas de desenvolvimento 
de longo prazo, que contemplem investimentos nas 
diversas áreas mas, principalmente, no planejamento e na 
educação. 

Os Professores Glacir e Marcelo: 
viagens aos Estados

Unidos e Portugal
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Antes mesmo de concluir o curso de Administração, no 
final de 2009, Rosimar Barbosa já tinha uma vaga 
garantida no Mestrado da PUC-SP. “Eu não queria 
parar de estudar, aí com o apoio dos professores 
acabei me inscrevendo”, recorda. Para se 
submeter ao processo seletivo do Mestrado, ela 
precisou fazer o exame da Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 
(ANPAD). “A PUC exige uma pontuação mínima 
nesta prova. Não foi fácil para mim, que trabalhava 
o dia todo”, recorda.

ingResso no mestRaDo Da puc-sp
Rosimar ainda teve de conciliar os estudos com a 

produção do TCC, selecionado entre os dez melhores 
do curso de Administração do Campus de São 

Paulo, e com o trabalho na ONG Educafro na 
área de educação financeira, que a inspirou na 
escolha do tema do Mestrado, sobre o mercado 
de trabalho voltado para mulheres negras. 
“Quero contribuir cada vez mais com a inserção 

social de afrodescendentes e carentes”, planeja 
a aluna egressa da USF, que durante o curso foi 

beneficiada com uma bolsa de estudos da Educafro.

Campus   
SÃO PAULO
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LivRo Reúne memóRias contaDas
poR pRoFessoRes Do paRi

Fragmentos de Memória é o título do livro 
escrito por um grupo de 15 docentes do Campus 
de São Paulo que reúne lembranças e vivências 
do cotidiano de cada um. A obra foi idealizada 
pela coordenadora do curso de Tecnologia 
em Design de Moda, Professora Luciana 
Bracarense Costa Fernandez, a partir de 
reuniões informais entre professores em que 
cada um contava as suas histórias. “Contar 
histórias é importante para manter-se 
vivo, as memórias são importantes para a 
confirmação da vida”, define. 

O livro de 60 páginas editado pela LPB, 
com a participação de um convidado 
externo, reúne diversos temas, começando 

univeRsiDaDe ampLia atenDimento psicoLógico
O curso de Psicologia ampliou a parceria com o Centro 

de Referência Álcool, Tabaco e Outras Drogas (CRATOD), 
da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, para 
o atendimento psicológico dos casos de transtornos 
alimentares e de usuários de álcool e outras drogas, 
em processo de alta do tratamento nesta instituição. 
Os atendimentos serão oferecidos nas modalidades de 
psicoterapia grupal e psicoterapia familiar. A ampliação da 

pela arte e poesia, passando pela cultura negra e 
grafitagem e terminando no crime. Os 
temas variam conforme a área de atuação 
de cada professor. 

A obra tem a participação dos seguintes 
professores: Carlos Ferrara Junior, Cláudio 
Carlos de Oliveira, Cícero Germano da 
Costa, Dinael Corrêa de Campos, Eunice 

Aparecida de Jesus Prudente, Fernando 
Salla, Kátia Inês de Carvalho Fedrigo, Laerte 

Fedrigo, Luciana Bracarense Costa Fernandez, 
Rony Aliberti Hergert, Rosângela Helena Pezoti, 

Sergio Gabriel, Waldemar Milanez, Wanderli 
da Costa Fonseca e Samuel Bracarense Costa 

(convidado).

parceria ocorreu em função dos resultados positivos do 
atendimento psicoterapêutico prestado aos tabagistas na 
Clínica Psicológica, sob supervisão da Professora Katia 
Varela Gomes.

Ela apresentará, ainda neste mês de abril, o projeto e 
os resultados desta parceria durante uma capacitação 
para os profissionais de saúde dos Centros de Atenção 
Psicossocial de São Paulo.

ciac FiRma paRceRia paRa a ReaLização De semináRio
O Centro Integrado de Atendimento à Comunidade 

(CIAC) firmou parceria com o Centro Scalabriniano 
de Estudos Migratórios (CSEM) e com o Centro 
Scalabriniano de Promoção ao Migrante (CESPROM) 
para a realização do seminário “Imigração Latina no 
Brasil: o caso dos bolivianos em São Paulo”. O evento 

será realizado em agosto, em data a ser confirmada, com 
a presença de pesquisadores e entidades envolvidas 
no tema.

Interessados em participar devem entrar em contato 
com o Centro Integrado pelo telefone: (11) 3315- 2087. 
O serviço funciona às terças-feiras, das 13h às 17h.

OBSERVATÓRIO



pró-reitoria
COMUNITÁRIA

12 saofrancisco.edu.br

PRÓ-REITORIA
COMUNITÁRIA

Jogos FRanciscanos ganHam o apoio
Do ministéRio Do espoRte

A 11ª edição dos Jogos Franciscanos, marcada para 
o mês de outubro, terá o apoio do Ministério do Esporte 
e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CONANDA). Com esta parceria, a 
Universidade fica autorizada a captar recursos para o 
Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente (FNCA). 

Este fundo tem a finalidade de arrecadar recursos 
financeiros para ações de atendimento a crianças e 
adolescentes, entre elas os projetos esportivos sociais. 
Em contrapartida, os doadores recebem os benefícios 
fiscais referentes ao Imposto de Renda das pessoas 

físicas e jurídicas. Com isso, o valor investido pela 
empresa é integralmente descontado do IR, obedecendo 
ao limite de 1% do imposto devido para pessoa jurídica e 
6% no caso de pessoa física. 

Organizados pela Pró-Reitoria Comunitária da USF, 
os Jogos Franciscanos envolvem mais de mil alunos 
entre 15 e 17 anos de escolas públicas e particulares 
dos municípios da região bragantina. O evento, que já 
faz parte do calendário esportivo de Bragança Paulista, 
reúne modalidades como futsal, basquete, handball, 
vôlei, atletismo e tênis de mesa. 

exeRcício De ciDaDania na Recepção aos caLouRos 

A recepção aos calouros e veteranos no início do 
ano letivo foi marcada por ações de solidariedade e de 
cidadania nos quatro campi da USF. O trote solidário teve 
a participação ativa dos alunos, que se envolveram em 
ações culturais e sociais. 

Em Bragança Paulista, os alunos participaram de 
uma campanha aos desabrigados pelas enchentes no 

município. O empenho de veteranos e calouros resultou 
na arrecadação de roupas, alimentos, artigos de limpeza e 
de higiene pessoal. As doações foram encaminhadas para 
o serviço de Promoção Social de Bragança Paulista. 

Em Campinas, o início do ano letivo foi marcado 
por palestras, apresentações institucionais e visitas 
aos laboratórios do Campus. Uma campanha solidária 
arrecadou alimentos, brinquedos e roupas que foram 
doados à Igreja Santo Cura D´Ars. A apresentação da peça 
teatral “O Fantástico Mistério de Feiurinha”, encenada pelo 
grupo de teatro USF, encerrou a programação.

Além de assistir à encenação da mesma peça teatral, 
os alunos de Itatiba visitaram todas as dependências do 
Campus e receberam informações sobre os cursos por 
meio de apresentações dos coordenadores. O show do 
músico Rafinha e Banda Super ID também integrou a 
programação.

No Campus de São Paulo, o Trote Solidário teve início 
com uma apresentação institucional. Os alunos também 
assistiram ao espetáculo do Coral da Universidade São 
Francisco e viram a exposição de poemas do aluno 
Eduardo Araújo, do curso de Administração, dentro do 
projeto Tô na Arte.

A peça encenada pelo grupo de teatro USF durante a acolhida aos 
novos alunos em Itatiba

A cidade de América Dourada, na Bahia, recebeu, 
entre os dias 15 e 31 de janeiro, a visita de uma equipe 
de professores e alunos que integraram a Operação 
Centro-Nordeste do Projeto Rondon. Sob a coordenação 
do Professor Paulo de Tarso Carobrez, os alunos Aline 
Expedita Gonçalves (Nutrição), Aline Ferreira Pinto 
(Enfermagem), Aline Noronha dos Santos (Farmácia), Erik 
Felipe Capodeferro (Administração) Laura Moreira Del 
Bianco (Medicina) e Marcelo Souza Lopes (Fisioterapia), 
juntamente com o Professor José Ricardo Scalise, 
desenvolveram ações nas áreas de Saúde, Educação, 
Arte e Cultura, Direitos Humanos e Justiça. As atividades 

envolveram mais de 1.500 
pessoas do município 
visitado. 

“A equipe estava bem 
preparada e conseguiu 
desenvolver, de maneira 
ímpar, as oficinas com a 
presença da população 
de América Dourada, 
contribuindo assim para 
o sucesso do projeto”, 
avaliou o Prof. Paulo. 

eQuipe Da usF DesenvoLve ações em município baiano


