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Apresentação

É com satisfação que apresentamos o Relatório de Sustentabilidade USF 2018. O material 
expõe algumas iniciativas sociais e sustentáveis realizadas durante o ano por alunos, docentes 
e profissionais técnico-administrativos da Universidade São Francisco. Com unidades nos 
municípios de Bragança Paulista, Campinas e Itatiba, a Instituição trabalha para que, por meio 
de suas ações, a comunidade possa ser beneficiada com conhecimento, informação, prestação de 
serviços e atendimentos em diferentes áreas.

Em 2018, a USF buscou atravessar a formação de todos os sujeitos da comunidade acadêmica com 
campanhas e atividades diversas, objetivando sensibilização e inspiração para um modo de ser e 
estar engajado criticamente na sociedade, no compromisso com o desenvolvimento e a inovação 
local e regional. E é justamente pela esperança, na convivência diária com jovens transformadores, 
que nos deixamos provocar pelo tema Saia do muro. Transforme-se!. 

Convidamos a todos a conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. Boa leitura!

Frei Thiago Alexandre Hayakawa, OFM
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MISSÃO
Produzir e difundir o conhecimento, libertar o ser 
humano pelo diálogo entre a ciência e a fé e promover 
fraternidade e solidariedade mediante a prática do bem e a 
consequente construção da paz. 

VISÃO
Ser reconhecida pela excelência acadêmica, pelo 
dinamismo, pela inovação e pelo compromisso com a 
sociedade, a justiça, a paz e a ecologia.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

“A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.”

(LDB, art. II)

No ano de 2018, na Universidade São Francisco, 
vivenciamos a temática Saia do muro. Transforme-se!. 
Tratou-se de uma provocação para deixarmo-nos 
envolver pela educação transformadora do 
indivíduo e da sociedade.

Ao encontro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (9.394/1996), buscamos desenvolver 
atividades no ensino, na pesquisa e na extensão 
visando, principalmente, ao exercício da cidadania dos 
trabalhadores (docentes e técnico-administrativos) 
e dos nossos estudantes, na convicção de que toda a 
comunidade acadêmica está diariamente envolvida no 
processo educacional, nos encontros diários em sala de 
aula, na convivência, na troca de saberes.

Da mesma forma, investimos na qualificação para o 
trabalho por meio da melhoria das condições laborais de 
nossos profissionais, com cursos de atualização, aquisição 
e modernização dos nossos parques de laboratórios, e 
inauguração de novos ambientes para formação inovadora 
dos profissionais que estão no mercado de trabalho e dos 
jovens que desejam conquistar seu espaço.
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Sempre atenta à missão de educar para a paz, a 
Universidade São Francisco reafirma seu compromisso 
da formação crítica e integral de seus estudantes e de 
seus trabalhadores, pois acreditamos que “uma paz que 
não surja como fruto do desenvolvimento integral de 
todos, não terá futuro e será sempre semente de novos 
conflitos e variadas formas de violência” (Papa Francisco, 
Evangelii Gaudium, n.° 219).

Frei Thiago Alexandre Hayakawa, OFM

“Poderíamos dizer, portanto, que a experiência é um 
movimento de ida e volta. Um movimento de ida porque 
a experiência supõe um movimento de exteriorização, de 
saída de mim mesmo, de saída para fora, um movimento 
que vai ao encontro com isso que passa, ao encontro 
do acontecimento. E um movimento de volta porque a 
experiência supõe que o acontecimento afeta a mim, que 
produz efeitos em mim, no que eu sou, no que eu penso, no 
que eu sinto, no que eu sei, no que eu quero, etc.”

(Jorge Larrosa, Experiência e Alteridade em Educação)

Dessa forma, a comunidade da USF foi mobilizada a 
transformar-se, a viver a experiência de abertura, de 
encontro, de diálogo; a expandir as fronteiras de cada 
sujeito e, consequentemente, da Instituição para o ir e vir 
de cada acontecimento que afeta a vida do indivíduo e a 
vida da sociedade. 
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MENSAGEM DO REITOR
Apresento o Relatório de Sustentabilidade USF 2018 
partindo de uma oportuna alusão à 
Carta Encíclica Laudato Si, do Papa Francisco. Nesse 
documento, datado de junho de 2015, o Sumo Pontífice 
faz um apelo mundial à mudança e à unificação global 
das ações para combater a degradação ambiental e as 
alterações climáticas. Essa que é, hoje, uma das ações 
mais urgentes impostas ao ser humano junto ao desafio 
da sustentabilidade de si e do planeta.

O título dessa encíclica tem origem nas primeiras palavras 
do poema Cântico das Criaturas, de Francisco de Assis, 
do século XIII, em cuja oração Deus é louvado por suas 
criaturas. Esse cântico compara a terra a uma irmã, com 
quem partilhamos a existência; e a uma boa mãe, que nos 
acolhe nos seus braços.

No seu Cântico do Irmão Sol, Francisco entende que existe 
nas criaturas inferiores ao homem uma reciprocidade 
com o próprio homem na responsabilidade com o todo 
da criação. Dessa forma, ele atribui, no poema, virtudes 
humanas aos elementos da natureza. O sol é belo, a água 
é humilde e casta e o fogo é jucundo. Ademais, ressalta 
o caráter de fraternidade das criaturas no processo da 
liberdade da criação.

Assim, ele entende que o homem só é livre quando as 
demais criaturas e obras são livres também. Uma liberdade 
criadora que pode abrir outros níveis de liberdade. 
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Uma liberdade tão criativa que, se não for excludente, pode 
desencadear diferentes níveis de libertação em diferentes 
níveis da criação divina.

É a partir dessa compreensão radical da existência que 
as políticas institucionais da USF têm se pautado para 
o cuidado da vida em seus planos pedagógicos e ações 
acadêmicas efetivas. Entendemos, como Francisco de 
Assis, que o tema da sustentabilidade está relacionado 
à convivência entre as criaturas do planeta e um notável 
desequilíbrio nesta convivência.

Que este Relatório possa expressar, no elenco das 
ações descritas, o comprometimento do plano de 
desenvolvimento da USF com os mais elementares 
princípios da visão de mundo franciscana, tão belamente 
narrada no poema do Homem de Assis e que hoje foi 
resgatado como o próprio clamor da terra pela liberdade 
humana e do planeta.

Paz e Bem!

Frei Gilberto Garcia, OFM
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HISTÓRICO 
Pode-se dizer que a história da Casa de Nossa Senhora da Paz-Ação Social Franciscana 
(CNSP-ASF) teve início em 1182, com o nascimento de Francisco de Assis. Ele, filho de um 
rico comerciante de tecidos, deixou de lado seus bens por amor ao próximo, tornando- 
-se a fonte inspiradora dos ideais franciscanos.



1965

1675

1945

11

É fundada a Província 
Franciscana da 

Imaculada Conceição 
do Brasil, da Ordem dos 

Frades Menores. 

Surge oficialmente a 
CNSP-ASF, para proporcionar 

educação e assistência aos 
moradores carentes do bairro 

Ipanema, na cidade do 
Rio de Janeiro, sendo três anos 

depois reconhecida como 
Instituição de utilidade pública.

A CNSP-ASF é 
certificada como 

entidade beneficente de 
assistência social. 

1976

A sede da CNSP-ASF é 
transferida para a cidade de 
Bragança Paulista e assume 
a gestão do então Instituto 

de Ensino Superior da Região 
Bragantina, que passa a 

denominar-se Faculdades 
Franciscanas. É a partir desse 

momento que a CNSP-ASF 
consolida seu trabalho com o 

Ensino Superior.
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2001
1987 2005

1985

2007

2012

Por meio de uma 
portaria ministerial, 
a Instituição permite 

que as Faculdades São 
Francisco passem a 

ser reconhecidas como 
Universidade 

São Francisco (USF).

A USF transfere o Câmpus 
São Paulo das imediações do 
Largo de Santa Cecília para 
o bairro Pari, instalando-o 
em um edifício construído 

especialmente para abrigá-lo. 

A USF inaugura o 
Câmpus Campinas, 

no Distrito de 
Barão Geraldo.

A USF passa por uma 
reestruturação para melhor prática 

de sua missão: aprova os novos 
Projetos de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) e Político- 

-Pedagógico Institucional (PPI), cria 
a Unidade de Pesquisa e muda a 

localização do Câmpus Campinas 
para o bairro Swift.

A USF é reconhecida 
como Instituição 

Comunitária de Ensino 
Superior (Ices).
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2013

2016

2017

2018

O Hospital Universitário São Francisco (HUSF), que 
anteriormente pertencia à CNSP-ASF, passa a ser 

administrado pelos frades franciscanos da Associação 
Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, 

entidade filantrópica sem fins lucrativos. Ainda nesse 
ano, a USF amplia para 3 mil m² suas instalações no 
Swift, em Campinas, em razão do aumento da oferta 

de cursos de graduação e pós-graduação na Unidade. 

A USF 
comemora 
40 anos de 
 presença 

franciscana. 

A USF amplia suas instalações 
no Câmpus Bragança Paulista, 

implantando o Centro de 
Simulação Realística. Nesse 
ano, é firmada uma parceria 
com a Google for Education, 

plataforma que facilita a 
integração de recursos on-line.

A USF dá um passo importante 
na democratização do 

Ensino Superior brasileiro e 
lança cursos de educação a 
distância. Nesse cenário, a 

Universidade abre polos nas 
cidades de Atibaia e Mairiporã, 

em São Paulo, e também em 
Petrópolis, no Rio de Janeiro, 

com o Instituto Teológico 
Franciscano (ITF). 

O Câmpus Campinas amplia 
suas instalações com 

mais um prédio no bairro 
Cambuí. Em São Paulo, o 

câmpus é transferido para 
o bairro Freguesia do Ó.
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CÂMPUS E CURSOS 

CÂMPUS BRAGANÇA PAULISTA 
Com 57 143,52m² de área construída, o Câmpus Bragança 
Paulista conta com 103 salas de aula, 2 salas web de 
aprendizagem, 65 laboratórios, 2 bibliotecas, salão nobre 
e anfiteatro disponíveis para os cursos de graduação, de 
extensão e programas de pós-graduação lato sensu e 
stricto sensu.

CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências 
Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia 
de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, 
Engenharia Química, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, 
Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Tecnologia em Logística e 
Tecnologia em Processos Gerenciais

CURSO DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA

Tecnologia em Processos Gerenciais

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

Especialização em Farmacologia Clínica, Ortodontia, Fisioterapia 
Hospitalar, Psicopedagogia – Clínica e Institucional, MBA em 
Gestão Estratégica de Negócios, MBA em Gestão Estratégica 
de Pessoas, MBA em Gestão de Projetos, Neuropsicologia e 
Saúde Mental

RESIDÊNCIAS MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE

Programas de residência em Saúde Neonatal e Saúde Intensiva

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Mestrado e doutorado em Ciências da Saúde

Nas dependências do câmpus também estão instaladas 
as clínicas-escola de Fisioterapia e de Odontologia, a 
Unidade de Pesquisa em Farmacologia e Gastroenterologia 
(Unifag), o Centro Tecnológico das Engenharias e 
Arquitetura e Urbanismo Frei Constâncio Nogara, o 
Centro de Simulação Realística, assim como o Hospital 
Universitário São Francisco na Providência de Deus 
(HUSF), que desenvolve atividades de alta 
complexidade, pesquisas e intervenções de 
elevada especialização, tais como cirurgia 
cardiovascular e transplante renal.
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CÂMPUS CAMPINAS

UNIDADE CAMBUÍ

Em funcionamento desde 2012, a Unidade Cambuí 
ampliou a atuação da USF na cidade de Campinas, em um 
espaço de 2 315 m2, distribuídos em 18 salas de aula e 4 
laboratórios, Núcleo de Práticas Jurídicas, Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), auditório e 
biblioteca. Desde então, a Unidade cresceu em número de 
alunos, tornou-se referência como espaço para eventos 
e conquistou e consolidou fortes parcerias nos setores 
gastronômico, jurídico e administrativo. 

CURSOS DE GRADUAÇÃO

Administração, Direito, Nutrição e Tecnologia em Gastronomia

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

Especialização em Psicopedagogia − Clínica e Institucional, 
Neuropsicologia, Farmacologia Clínica, MBA em Gestão 
Estratégica de Negócios e Gastronomia Contemporânea
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UNIDADE SWIFT

Considerando as necessidades do mercado de trabalho 
e as demandas sociais da região na qual está localizada, 
a Unidade Swift oferece cursos ligados às áreas de 
Engenharia, Humanas e Saúde. A fim de atender à 
comunidade externa, os diversos cursos do câmpus 
desenvolvem atividades de extensão abrangendo 
temáticas relativas à saúde, educação e assistência 
técnica. Seus 11 766,41 m² de área construída comportam 
54 salas de aula e 24 laboratórios.

CURSOS DE GRADUAÇÃO

Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Engenharia Ambiental e 
Sanitária, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia de 
Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Farmácia 
e Psicologia

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia
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CÂMPUS ITATIBA
O Câmpus Itatiba conta com 24 998,04 m² de 
área construída, 74 salas de aula, 29 laboratórios 
especializados e uma sala web de aprendizagem com 
110 lugares, ofertando cursos de graduação, de extensão 
e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 

A Unidade abriga o Programa de Pós-Graduação Stricto 
Senso em Educação, com linhas de pesquisa que articulam, 
entre outros aspectos, perspectivas sociais, históricas e 
culturais acerca das questões educacionais. 

CURSOS DE GRADUAÇÃO

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, 
Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia 
Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, 
Engenharia Química, Pedagogia, Psicologia e Tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Mestrado e doutorado em Educação
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ALUNOS

FUNCIONÁRIOS

COMUNIDADE

MEIO 
AMBIENTE

FORNECEDORES

GOVERNOS E 
ENTIDADES 
REGULAGORAS

DIÁLOGO COM AS PARTES INTERESSADAS

Por meio de ações verbais, tecnológicas e sociais, a 
USF desenvolve e revisa meios que viabilizem uma 
relação de comunicação e confiança com o seu público, 
garantindo, assim, seu compromisso de atuar de forma 
engajada e transparente com todos aqueles que, direta ou 
indiretamente, contribuem para sua atuação.

COMUNICAÇÃO, MARKETING 
E RELACIONAMENTO
A USF se preocupa em 
garantir que suas informações 
cheguem a seus funcionários, 
favorecendo a articulação 
entre os alunos e a Instituição e 
promovendo a transparência em 
suas ações com a comunidade. 
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COMUNICAÇÃO E MARKETING

Site institucional | Utiliza a web na divulgação e prestação 
de serviços às comunidades acadêmica e externa por meio 
do portal <www.usf.edu.br>. 

Hotsites | Em determinadas situações, são criados hotsites 
para campanhas institucionais específicas.

Mídias sociais | Os perfis oficiais da USF nas redes sociais 
permitem a alunos, seguidores e demais interessados a 
troca de informações e o debate de ideias. Atualmente, 
é um dos mais eficientes canais de contato com os 
alunos, pois possibilita que a Instituição receba feedbacks 
imediatos para a tomada de decisões e a resolução rápida 
de problemas em conjunto com a Ouvidoria e a Tutoria.

Campanhas de marketing digital | Têm o objetivo de 
divulgar os serviços e a marca da Instituição por meio de 
campanhas estratégicas de marketing digital e publicidade 
em canais on-line, como as redes sociais. 

Assessoria de imprensa | Utiliza as mídias impressa, 
radiofônica, televisiva e on-line. A assessoria de imprensa 
é uma das ferramentas essenciais na mediação da 
Instituição com o público externo e a opinião pública. 

Publicidade | Tem o objetivo de divulgar os cursos de 
graduação e pós-graduação da USF e, esporadicamente, 
temas institucionais. Os veículos de comunicação são 
definidos previamente em ocasiões de campanhas 
publicitárias ou em situações excepcionais que demandem 
uma comunicação específica. 

E-mail marketing | É utilizado em divulgações de 
campanhas institucionais, como vestibular, pós- 
-graduação e extensão. 

SMS | É o meio pelo qual são enviados aos alunos 
comunicados institucionais e prospects da Instituição. 

Ações de marketing direto | Buscam atingir o público 
de forma específica e direta com ações promocionais, 
eventos em parceria com empresas, feiras do 
estudante, entre outros.

Quadro de avisos institucionais | São instalados em 
locais estratégicos, em que há significativa circulação 
de alunos, docentes e funcionários administrativos.

Intranet | É um canal oficial de comunicação entre a 
USF e seus funcionários. Além de divulgar notícias e 
comunicados, a intranet oferece outros serviços que 
contribuem para o dia a dia de trabalho.

Comunicados eletrônicos | São comunicações 
via e-mail cujo objetivo é transmitir informações 
institucionais da Universidade para os funcionários. 
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RELACIONAMENTO 

Central de Atendimento | Canal de atendimento presencial 
entre a comunidade universitária e os diversos setores da 
USF, responsáveis pelo gerenciamento e pela execução de 
serviços administrativos.

Call Center | Central telefônica responsável pelo 
relacionamento com os prospects e a comunidade 
universitária. Também realiza campanhas para os 
processos seletivos da Instituição.

TIPOS DE ATENDIMENTO QUANTIDADE

Elogio 0,3%

Informação 83,5%

Reclamação 11,0%

Opinião 0,2%

Solicitação 4,5%

Sugestão 0,5%

Chat | Atendimento de informações e solicitações em 
tempo real, disponível para os alunos matriculados nos 
cursos de educação a distância. 

Ouvidoria | Espaço que garante a participação 
efetiva da sociedade por meio de sugestões, críticas, 
reclamações, denúncias e elogios. É uma via ágil para 
solução de problemas e que contribui para a constante 
retroalimentação de informações, essencial ao 
aprimoramento institucional e ao aumento de 
sua credibilidade.

GRAU DE SATISFAÇÃO 
COM RELAÇÃO AO ATENDIMENTO

QUANTIDADE

Acima do esperado 11,2%

Dentro do esperado 12,8%

Abaixo do esperado 2,9%

Não se aplica 0,8%

Não avaliado 0,3%

Não responderam à pesquisa 71,9%
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Fale Conosco | No site institucional, a USF oferece 
atendimento sobre informações e solicitações. 

Tutoria | Unidade responsável por receber, registrar, 
responder e conduzir internamente as manifestações dos 
alunos, com intuito de aprimorar os serviços prestados 
pela USF. Cada um dos câmpus tem um tutor para o 
atendimento aos estudantes, o qual é feito por meio 
de contato telefônico, e-mail, caixa de sugestões ou 
pessoalmente.

Instrutoria e Monitoria | Sob a orientação dos professores, 
alunos instrutores e monitores atuam como facilitadores 
nas diversas disciplinas dos cursos de graduação. Auxiliam 
os colegas durante as aulas e em atividades extraclasse, 
prestam apoio nas atividades práticas ou de campo 
planejadas pelos docentes, colaboram com o preparo de 
exercícios e com a realização de seminários e esclarecem 
dúvidas pontuais dos alunos em horários predefinidos, em 
grupo ou individualmente. 

Central do Aluno | Canal de atendimento telefônico que 
medeia a comunicação entre a comunidade universitária e 
a USF. É responsável pelo gerenciamento e pela execução 
de serviços administrativos.

PABX | Central telefônica que gerencia e distribui as 
ligações receptivas externas e internas.

Relacionamento com Escolas e Colégios 
da Comunidade| Canal exclusivo para esclarecer dúvidas, 
oferecer informações sobre cursos e mercado de trabalho, 
viabilizar visitas orientadas ao câmpus, entre outras 
atividades. 

USFConnect | Ambiente restrito de comunicação entre 
a Universidade, os alunos e os professores. O portal 
reúne todos os serviços com uma interface intuitiva e 
personalizada. 

WebSIAlive | Canal de captação de leads que 
permite um maior aproveitamento das visitas 
recebidas no site institucional por meio de um 
Atendente Virtual Proativo.

WhatSac | Canal de comunicação instantânea em que, 
por meio de um aplicativo, os prospects e os alunos têm 
acesso à prestação de informações da USF.



22
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PERFIL DOS ALUNOS

NÚMERO TOTAL DE MATRÍCULAS

Total: 14 680

58,8%
41,2%

22,4%
51,8%

17,8%
7,0%

58,8%
41,2%

22,4%
51,8%

17,8%
7,0%

Por gênero

Feminino
Masculino

Por câmpus

Bragança Paulista

Campinas – Cambuí
Campinas – Swift

Itatiba
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CÂMPUS BRAGANÇA PAULISTA 

61,7%
38,3%

2,0% 94,4%
0,2%

3,3%

Total: 7 601

61,7%
38,3%

2,0% 94,4%
0,2%

3,3%

Participação nos cursos

Graduação

Pós-graduação stricto sensu
Pós-graduação lato sensu

EAD

Por gênero

Feminino
Masculino
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CÂMPUS ITATIBA

Total: 3 291

Participação nos cursos

Graduação
Pós-graduação stricto sensu

Por gênero

Feminino
Masculino50,9%

49,1%

1,3% 98,7%

50,9%
49,1%

1,3% 98,7%
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61,3%
38,7%

99,6%

63,0%
37,0%

86,7%

61,3%
38,7%

99,6%

63,0%
37,0%

86,7%

CÂMPUS CAMPINAS 

Total:  Swift: 2 606     Cambuí: 1 023

Por gênero Swift

Feminino
Masculino

Por gênero Cambuí

Feminino
Masculino

Participação 
nos cursos Swift

Graduação
Pós-graduação 
stricto sensu

Participação 
nos cursos Cambuí

Graduação
Pós-graduação 
lato sensu

61,3%
38,7%

99,6%

63,0%
37,0%

86,7%0,4%

61,3%
38,7%

99,6%

63,0%
37,0%

86,7%13,3%
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CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E 
APOIO À PESQUISA EM HISTÓRIA 
DA EDUCAÇÃO 
O Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa em História 
da Educação (CDAPH) está localizado no Câmpus Bragança 
Paulista e desenvolve atividades de identificação, coleta, 
preservação, tratamento e divulgação de acervos de 
natureza arquivística e bibliográfica, oriundos sobretudo 
da região bragantina. Os procedimentos técnicos do 
CDAPH garantem a preservação do patrimônio histórico-
-cultural dos acervos documentais, de origens diversas, 
nele depositados.

O CDAPH fomenta e oferece subsídios às pesquisas 
acadêmicas em seus diferentes níveis de iniciação 
científica, de pós-graduação e de extensão para a 
comunidade da USF e de outras instituições de Ensino 
Superior, inclusive de outros estados brasileiros. 

Destacam-se, no acervo do CDAPH, o Fundo do Poder 
Judiciário da Comarca de Bragança Paulista (1797-1980), 
que abrange diferentes municípios; a Coleção de Livros 
Didáticos (1886-1990); a Coleção de Periódicos (1873-2011); 
a Coleção Memória do Município de Bragança Paulista 
(1802-1983); a Coleção Frei Pedro Sinzig, OFM (1901-1957); 
entre outros conjuntos documentais.

ATIVIDADES DO CDAPH
O CDAPH promove eventos nos quais participam 
pesquisadores com mestrado e doutorado, professores 
universitários e graduandos de diferentes instituições, 
professores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental 
e do Ensino Médio de escolas públicas e privadas, 
memorialistas, jornalistas, advogados, arquitetos, 
historiadores, membros de diversas entidades sociais, 
entre outros. 

O objetivo de tais iniciativas é oferecer educação 
patrimonial, promovendo o intercâmbio institucional com 
diferentes entidades sociais e instâncias do poder público, 
contribuindo para o desenvolvimento da pesquisa em seus 
diferentes níveis, aprimorando a formação docente e a 
consolidação de princípios democráticos. 
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VISITAS MONITORADAS

O CDAPH promove visitas monitoradas para todos os 
interessados em conhecer seu acervo e suas atividades. 
Em 2018, o setor recebeu cerca de 250 visitas, entre 
pesquisadores da graduação e da pós-graduação. Também 
estiveram presentes alunos de Ensino Fundamental 
e Médio, o que reafirma o compromisso da USF com a 
comunidade regional e local.

EVENTOS

• XIX Colóquio Cidade e Educação Patrimonial: Por Entre 
Histórias e Memórias

Tema: Cartografias Urbanas – Das Sensibilidades à 
Educação dos Sentidos

• XX Colóquio Cidade e Educação Patrimonial: Por Entre 
Histórias e Memórias 

Tema: Cartografias Urbanas – Da Visualidade Poética 
às Possibilidades Plurais.

• XXI Colóquio Cidade e Educação Patrimonial: Por Entre 
Histórias e Memórias

Tema: A Educação das Sensibilidades na Escola 
Republicana – Leituras Morais e Cívicas para a 
Formação do Cidadão Moderno

Ainda em 2018, foi promovido e acolhido, por meio do 
Núcleo de Extensão Universitária, o seguinte evento: 

• Exposição Itinerante de Imagens Digitais, de 22 de 
setembro a 30 de novembro.

Tema: Cartografias Urbanas – Da Visualidade Poética 
às Possibilidades Plurais 
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Preocupada com seu compromisso social, a USF concebe 
a educação no sentido amplo, levando em conta a 
diversidade sociocultural e a necessidade de aglutinar 
todas as intenções que levem à excelência da qualidade 
de ensino. Dessa forma, suas diretrizes pedagógicas 
têm, nos princípios e nos compromissos assumidos pela 
Universidade com a sociedade, a sua fonte permanente 
de inspiração e atualização, de forma a garantir os seus 
objetivos e a qualidade do seu projeto educacional. Essa 
integração se estabelece pela indissociabilidade do tripé 
ensino, pesquisa e extensão, que permeia as políticas da 
USF em todos os níveis, em consonância com o disposto na 
Constituição Federal de 1988 (art. 207). Nesse olhar sobre 
a educação, o sujeito passa a ser compreendido como um 
ser relacional, que interage competência com consciência 
e exercício de cidadania.

Destacam-se, a seguir, algumas dentre as várias ações 
realizadas e conquistas obtidas no ano de 2018, visando à 
melhoria da qualidade de ensino. 

NOVAS PARCERIAS

ACORDOS DE COOPERAÇÃO COM O PODER 
PÚBLICO PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS

• Educação: Bragança Paulista, Itatiba, Hortolândia, 
Morungaba, Sumaré e Vinhedo.

• Habitação: Campinas.

• Mobilidade Urbana: Bom Jesus dos Perdões, Engenheiro 
Coelho, Joanópolis, Morungaba, Nazaré Paulista, Pedra 
Bela e Piracaia.

• Plano Diretor: Bragança Paulista.

• Revitalização Urbana: Bom Jesus dos Perdões. 

• Saúde: Campinas e Itatiba.

• Transportes: Campinas.

QUALIDADE DE ENSINO
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CRIAÇÃO DA FARMÁCIA UNIVERSITÁRIA EM CAMPINAS 

Em 2018, foi firmada uma parceria com a empresa Farmais 
Unimart para a criação da Farmácia Universitária do 
curso de Farmácia da USF, contando com a participação 
de alunos em atividades de dispensação, manipulação e 
atenção farmacêutica. 
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CONCURSO DE PRAÇAS

A pedido da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Campinas, a USF elaborou o edital de 
um concurso de ideias para a implantação de praças 
na cidade, com o intuito de resgatar o aspecto lúdico 
desses espaços. Posteriormente, os alunos do curso de 
Arquitetura e Urbanismo foram convidados a participar do 
concurso, apresentando seus projetos. Na sequência, os 
acadêmicos participaram também de um workshop sobre 
o tema. 

PARCERIA COM A EMDEC

A parceria com a Empresa Municipal de Desenvolvimento 
de Campinas (Emdec) vem desenvolvendo o projeto para 
a criação da minicidade do trânsito e a atividade educativa 
Bonde-Planetário.  Esses projetos têm por finalidade 
promover atividades educativas a respeito da mobilidade e 
da segurança no trânsito. A participação dos alunos permite 
sua inserção na vida prática ainda na graduação, bem como 
contato com o poder público e ações de cunho social.

PARCERIA COM A COHAB

Em 30 de janeiro de 2018, a Companhia de Habitação 
Popular de Campinas (Cohab-Campinas) e a Universidade 
São Francisco firmaram um termo de cooperação inédito 
que tem como objetivo o estabelecimento de medidas e 
ações que possibilitem dar efetividade ao Programa de 
Requalificação dos Núcleos Habitacionais e de Interesse 
Social Meu Bairro Novo.

Parte integrante do Projeto Habitar Campinas, lançado pelo 
secretário de Habitação e presidente da Cohab-Campinas, 
Samuel Rossilho, esse programa de requalificação tem 
o objetivo de aprimorar os espaços públicos dos núcleos 
residenciais. O projeto vai ser implantado no Residencial 
São Luís, região Noroeste da cidade.
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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem como objetivo 
subsidiar e orientar a gestão institucional em suas 
dimensões política, acadêmica e administrativa, de forma 
a viabilizar cada vez mais a elevação do seu padrão de 
desempenho e a melhoria permanente da qualidade e 
pertinência das atividades.

Constituem-se os seguintes objetivos específicos da 
avaliação institucional.

• Estabelecer um processo permanente de autoavaliação, 
visando à melhoria das condições de ensino- 
-aprendizagem, infraestrutura e serviços ofertados.

• Acompanhar a avaliação dos cursos de graduação 
e pós-graduação realizada por processos internos 
e externos.

• Acompanhar o processo de aprendizagem e o 
desempenho dos estudantes com relação aos 
conteúdos programáticos previstos, suas habilidades 
e competências, utilizando para isso mecanismos 
internos e externos.

PESQUISAS DE AVALIAÇÃO

Para que se atinjam esses objetivos, em uma perspectiva 
bastante participativa são realizadas sensibilização da 
comunidade universitária, coleta de dados, tabulação, 
diagnóstico, divulgação, tomada de decisão e reavaliação 
de todo o processo. Em 2018, foram realizadas pesquisas 
de avaliação e levantamentos, como as descritas a seguir.

• Pesquisa de perfil do aluno ingressante.

• Pesquisa semestral de avaliação docente.

• Avaliação de curso, infraestrutura e oportunidades 
acadêmicas.

• Autoavaliação dos cursos de graduação.

Dentre os programas desenvolvidos, destaca-se o 
Programa de Avaliação Discente da Universidade 
São Francisco, que visa a avaliar o desempenho dos 
estudantes com relação aos conteúdos programáticos 
previstos nas diretrizes curriculares, o desenvolvimento 
de competências profissionais e habilidades acadêmicas 
necessárias ao aprofundamento da formação geral e 
profissional, e o nível de atualização dos estudantes com 
relação à realidade brasileira.
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RESULTADOS

A análise dos resultados das avaliações de natureza 
interna e externa, elaborada com base em diversos 
indicadores, possibilita a identificação de caminhos que 
conduzem ao aperfeiçoamento de ações acadêmico- 
-administrativas implementadas, tais como

• proposição de métodos inovadores e tecnologias 
educacionais que garantam a qualidade do ensino, bem 
como a adequação de ambientes disponibilizados aos 
docentes e discentes;

• melhoria e modernização de processos administrativos;

• melhoria constante da infraestrutura;

• estudo de estatísticas de desempenho dos alunos da 
instituição em relação às outras IES por categoria;

• identificação das disciplinas nas quais os alunos da 
instituição obtêm índices menores ou maiores do que 
os de outras para estabelecer ações de melhoria;

• aprimoramento da gestão acadêmica dos cursos, 
promovendo a definição de estratégia de abordagem;

• atualização constante dos Projetos Pedagógicos 
dos cursos;

• diversificação das atividades docentes/discentes por 
meio de programas/ações de extensão;

• promoção sistemática da avaliação interna dos 
cursos de graduação.
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Especialistas 171

Mestres 202

Doutores 169

QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE

A tabela a seguir apresenta a titulação dos docentes 
da USF.

Base: novembro/2018.

Para proporcionar educação de qualidade a seus alunos, 
a USF se preocupa com a qualificação constante do seu 
corpo docente, por isso adota as seguintes políticas.

• Seleção de professores considerando as determinações 
legais e a vocação ao mérito acadêmico, com base na 
capacidade de produzir conhecimento.

• Admissão preferencial de professores já portadores 
dos títulos de mestre e doutor.

• Incentivo à progressão na carreira por meio do 
aperfeiçoamento pessoal e profissional, com a 
concessão de bolsas de estudo e convênios com 
outras instituições.

• Incentivo à produção científica e à participação em 
eventos e encontros científicos.

• Programa de avaliação institucional.
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PROGRAMAS ARTIGOS PUBLICADOS

Ciências da Saúde 47

Educação 26

Psicologia 54

Além dos artigos, os docentes do Programa de Pós- 
-Graduação Stricto Sensu em Educação publicaram 
7 livros e 28 capítulos de livros. O Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Psicologia contou com a 
publicação de 54 artigos e 11 capítulos de livros, enquanto 
no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências 
da Saúde foram 47 artigos em revistas indexadas, sendo 
70% em periódicos internacionais de excelência.

Durante todo o ano de 2018, os docentes que atuam nos 
Programas Stricto Sensu em Ciências da Saúde, Educação 
e Psicologia prestaram assessorias e consultorias, 
participaram de eventos nacionais e internacionais 
com apresentação de trabalhos desenvolvidos na USF, 
trabalharam na autoria de artigos, livros, materiais 
didáticos, patentes, entre outros. 

Destaque para as parcerias internacionais do Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia: Ghent 
University, Iowa State University, Universidad de 
Salamanca, University of Manitoba, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Universidade do Minho, Universidade da Beira 
Anterior, Universidad de Oviedo, Universidad Nacional 
Federico Villarreal, University of California, Universidad 
de San Martín de Porres, Universidad San Ignacio de 
Loyola, Rosalind Franklin University, 
University of Toledo, Universidade de Lisboa e 
Washington State University. 

PROGRAMAS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
E  PRODUÇÃO CIENTÍFICA
A USF conta com três programas de pós-graduação stricto 
sensu que oferecem os níveis de mestrado e de doutorado 
em Ciências da Saúde, Educação e Psicologia, avaliados 
pela Capes com conceitos 4, 4 e 7, respectivamente, de 
acordo com a última avaliação quadrienal (2013-2016). 

O conceito 7, nota máxima, concede padrão de excelência 
internacional ao Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Psicologia. A USF é uma das três instituições 
de ensino brasileiras – sendo a única privada – a ter um 
programa nesse nível na área da Psicologia. 

Todos os programas desenvolvem projetos de pesquisa 
que contam com investimentos de agências de fomento 
externas, refletindo a importância dos temas pesquisados 
e a qualificação dos pesquisadores envolvidos.
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INTERNACIONALIZAÇÃO NA PESQUISA DA USF
Em 2018, vários professores e alunos da USF realizaram 
intercâmbios para participar de congressos, projetos 
de pesquisa, apresentações científicas, doutorados-
-sanduíche e estágios pós-doutorais em instituições 
estrangeiras. 

Três alunos do Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Psicologia realizaram estágio no exterior: na 
Universidade do Minho, em Portugal, com bolsa da Fapesp; 
na Universidad de la Habana, em Cuba, com bolsa da 
Capes; e na Mount Saint Vincent University, no Canadá, 
com bolsa Fapesp.

Uma mestranda foi aprovada para um estágio de um 
semestre no Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração do Porto. 

No Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências 
da Saúde, uma aluna realizou estágio em Portugal, na 
Universidade de Coimbra, e outra estudante estagiou nos 
Estados Unidos, na Augusta University.

No programa em Ciências da Saúde, as parcerias 
internacionais foram feitas com a Universidade de 
Coimbra, a Lund University e com os institutos de 
oncologia e laboratórios de metabolismo e obesidade na 
Espanha. Em 2018, o programa também foi contemplado 
com cinco bolsas de iniciação científica para alunos da 
rede pública. Além disso, a USF concedeu mais cinco 
bolsas para estudantes do Ensino Médio vinculados 
ao Programa de Iniciação Científica, Tecnológica e de 
Extensão. O programa recebeu, também nesse ano, 
amplos investimentos de diferentes agências de fomento 
envolvendo projetos regulares de pesquisa financiados 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico e em chamadas de multiusuários, 
o que permitiu a aquisição de um sistema moderno 
de cromatografia líquida acoplada à espectrometria 
de massas.
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DOCENTES ESTRANGEIROS NA INSTITUIÇÃO
Em 2018, os programas de pós-graduação 
stricto sensu receberam docentes de renomadas 
instituições estrangeiras que vieram até a USF trocar 
conhecimentos em sua área de atuação. Destaque 
para as seguintes visitas.

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação

• Dra. Audria Albuquerque Leal, professora da 
Universidade Nova Lisboa, lecionou no minicurso 
Multimodalidade e Interacionismo Sociodiscursivo. A 
docente também participou de reuniões de trabalho 
e de aulas na graduação, em que discutiu sobre as 
diferenças e semelhanças entre a educação básica no 
Brasil e em Portugal.

• Dr. Andreas Gruschka, professor titular aposentado 
da Universidade de Frankfurt, presente na USF para 
prestar assessoria aos projetos de pesquisa que 
trabalham com autores da Teoria Crítica, também 
promoveu uma roda de conversa com professores 
da Instituição. 

• Dra. Joana Brocardo, professora da Escola Superior 
de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, em 
Portugal, também atuante no Programa de Pós- 
-Graduação em Educação Matemática na Universidade 
de Lisboa, realizou um seminário interno com o Grupo 
Colaborativo em Matemática (Grucomat) de pesquisa. 
Além disso, realizou uma roda de conversa sobre o 
ensino de matemática com os graduandos do curso de 
Pedagogia, de Bragança Paulista, e do Parfor (Programa 
de Formação de Professores da Educação Básica), 
em Itatiba.

• Dr. Daniel Suárez, professor da Universidad de Buenos 
Aires, na Argentina, proferiu palestra aberta ao público 
com o tema Relatos Pedagógicos, Investigación 
Educativa y Formación Docente: La Documentación 
Narrativa de Experiencias en Argentina. Também 
participou de uma roda de conversa com pesquisadores 
da USF, Unicamp e UFSCar. Realizou a palestra Hacia 
una Pedagogía de la Experiencia: Documentación 
Narrativa, Redes de Profesores y Práctica Docente, 
aberta aos alunos de Pedagogia e professores da rede 
de ensino.

• Dr. Ekkehard Füglein, pesquisador da empresa Netzsch, 
em Selb, na Alemanha, ministrou a palestra Análise 
Térmica Aplicada às Áreas de Desenvolvimento de 
Produto e Controle de Qualidade, no Câmpus Bragança 
Paulista, como convidado do curso de extensão 
Fundamentos de Análise Térmica: Teoria 
e Prática. 

Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Ciências da Saúde

• Dr. Ander Matheu, professor do Instituto Biodonostia, 
da Espanha.

• Dra. Mafalda Laranjo, pesquisadora da Universidade 
de Coimbra, em Portugal.
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PUBLICAÇÕES EM DESTAQUE
Os professores do Programa Stricto Sensu em Educação 
foram destaques nos âmbitos Nacional e Internacional.

• Possibilidades e Desafios da Escola: Formação de 
Conceitos Científicos de Alunos com Deficiência 
Intelectual – Artigo publicado no periódico Cadernos de 
Pesquisa da Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

• A Paz como Experiência da Alteridade e o Caminho de 
São Francisco de Assis. Texto publicado no V Congreso 
Internacional de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario e III Congreso para la Paz.

• Publicação do livro Pesquisas (com) Narrativas: A 
Produção de Sentidos para Experiências Discentes 
e Docentes, que trata de produções decorrentes 
de dissertações e teses. Além dos 14 estudantes 
ou egressos do programa, o livro contou com duas 
coautoras docentes do stricto sensu em Educação e 
uma docente da Escola Superior de Educação de 
Lisboa, Portugal.

Já os docentes do Programa de Psicologia contribuíram 
com diversos artigos publicados em revistas nacionais, 
como Psicologia: Reflexão e Crítica, Paideia, Psicologia: 
Teoria e Pesquisa, Estudos de Psicologia, entre outras. 
Também publicaram artigos em revistas estrangeiras 
com elevado impacto na área, tais como Acta Colombiana 
de Psicología, Archives of Clinical Psychiatry, Ciências 
Psicológicas, Universitas Psychologica, Psychiatric 
Research, Counseling Psychologist, Journal of Medicine 
and Movies, Revista Iberoamerica de Diagnóstico 
y Evaluación Psicológica e International Journal for 
Educational and Vocational Guidance.

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia

• Dr. Trevor Bond, professor da James Cook University, da 
Austrália, ministrou uma palestra sobre modelos Rasch 
aos alunos e professores.

• Dr. Paulo Cardoso, professor da Universidade de Évora, 
em Portugal, ministrou a palestra Medidas Geradas 
pelo Paciente, e participou do Congresso Brasileiro 
de Orientação Profissional, sediado pelo 
Câmpus Campinas – Swift. 

• Dr. Rubén Ledesma, professor da Universidad Nacional 
de Mar del Plata, da Argentina, participou como 
avaliador em banca de defesa. Na ocasião, foi possível 
estreitar colaborações do Programa de Psicologia com 
pesquisas realizadas pela Universidad Nacional de 
Mar del Plata.

• Dr. Luciano Giromini, professor da Università degli Studi 
di Torino, na Itália, ministrou a distância duas aulas na 
disciplina Tópicos Especiais em Avaliação I. 



39

DI
M

EN
SÃ

O 
| E

N
SI

N
O,

 
PE

SQ
UI

SA
 E

 E
XT

EN
SÃ

O

PATENTE 
O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências 
da Saúde obteve a aprovação de patente demostrando a 
qualidade não apenas das publicações, como também da 
inovação na pesquisa.

Já o projeto de iniciação científica Sistema Integrado de 
Informação para o Auxílio, Comunicação e Orientação de 
Atletas Paraolímpicos, do aluno Yanni Siqui Santos Bruschi 
Osório (bolsista Pibiti/CNPq), encontra-se em processo de 
tramitação de pedido de patente. 

PÓS-DOUTORADO
O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação 
contou com dois docentes em estágio pós-doutoral. Um 
desses estágios foi realizado de fevereiro a junho de 
2018, com o Departamento de Educação da Universidade 
Federal de São Carlos e com a Escola de Altos Estudos em 
Ciências Sociais de Paris, França; o outro foi de setembro 
a dezembro, no Instituto de Educação, Departamento de 
Ciências Sociais da Universidade do Minho, em Portugal. 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia 
conta com 15 supervisões de estágios pós-doutorais de 
pesquisadores de várias regiões do país, ilustrando o 
reconhecimento do programa na sua formação 
de excelência.

Já o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Ciências da Saúde contou com três docentes em estágio 
pós-doutoral, sendo um realizado com o Biophysics 
Institute of Coimbra University, em Portugal, um na Lund 
University, na Suécia, e outro no Instituto de Oncología e 
Laboratory of Metabolism and Obesity, na Espanha.

Professores do Programa em Educação participaram 
como organizadores dos livros Leituras de Vigotski: 
Repercussões na Atividade Docente e Práticas de 
Letramento Matemático nos Anos Iniciais: Experiências, 
Saberes e Formação Docente, publicados pela Editora 
Mercado de Letras, além da tradução e organização de 
uma coletânea dos autores suíços Jean-Paul Bronckart e 
Ecaterina Bulea Bronckart, em parceria com professores 
da Universidade de São Paulo e da Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos. 

Na área da saúde, foram oito publicações nacionais e 
39 publicações em revistas internacionais, sendo as de 
maior impacto divulgadas em revistas classificadas como 
Qualis A1 pela Capes: Analytical Chemistry, Molecular 
Nutrition & Food Research, Scientific Reports (várias 
publicações). Há também publicações em revistas 
classificadas como A2: Diabetes, Metabolic Syndrome and 
Obesity: Targets and Therapy, BMC Cancer, Frontiers in 
Oncology, World Journal of Gastroenterology, International 
Journal of Molecular Sciences, Nutrients, European Journal 
of Nutrition, Application of Clinical Genetics, American 
Journal of Cancer Research, Investigational New Drugs, 
International Journal of Molecular Sciences, Nutrients. 
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RECONHECIMENTO 
A docente Acácia Aparecida Angeli dos Santos foi nomeada 
coordenadora adjunta da área de Psicologia da Capes 
para o período 2018/2021. Entre suas atribuições está 
a vice-coordenação do processo avaliativo de todos 
os programas stricto sensu em Psicologia do país no 
quadriênio 2017/2020.

Além disso, o doutorando Leonardo de Oliveira Barros, do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia, 
recebeu o Prêmio Profissional na categoria individual 
instituído pelo Conselho Federal de Psicologia, com o 
título Avaliação Psicológica de Pessoas com Deficiência: 
Reflexões para Práticas Inclusivas, no eixo temático 
Direções de Pesquisas para o Século XXI Relacionadas 
à Inclusão. 

Já a dissertação de mestrado do pós-graduando Ronaldo 
Parisi Buainain, aluno do Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Ciências da Saúde, realizada no 
Laboratório de Investigação Médica da USF, foi reconhecida 
com o Prêmio Carlos Eduardo Jacob, conferido ao melhor 
tema livre oral apresentado durante o Congresso Paulista 
de Cirurgia de 2018, em São Paulo. O trabalho foi orientado 
pelo professor Carlos Augusto Real Martinez e teve a 
colaboração do professor José Aires Pereira.

Destaque também para os professores da USF 
contemplados pelo prêmio Inventores 2018, em evento 
promovido pela Agência de Inovação Inova Unicamp. O 
professor Vicente Idalberto Becerra Sablón foi premiado na 
categoria Tecnologia Licenciada pelo trabalho Dispositivo 
para Coleta de Dados e Detecção de Erros no Sinal Digital. 

A professora Iara Lúcia Tescarollo ganhou o prêmio na 
categoria Patente Concedida pela tecnologia Determinação 
de Amostras Farmacêuticas por Espectrometria de 
Luminescência. O prêmio diz respeito a uma ação da 
Inova Unicamp, para reconhecer o esforço empreendido 
por professores e pesquisadores que contribuem para o 
desenvolvimento socioeconômico do país, por meio da 
proteção e da transferência de tecnologias desenvolvidas 
em pesquisas. 

DOCENTES DO PROGRAMA DE STRICTO SENSU EM 
PSICOLOGIA DA USF SÃO NOMEADOS PARA INTEGRAR 
COMISSÃO DO INEP

A Diretoria de Avaliação da Educação Superior do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) nomeou, no mês de julho de 2018, docentes 
do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Psicologia da Universidade São Francisco para integrar a 
Comissão de Assessoramento para Revisão dos Processos 
Avaliativos, Instrumentos e Técnicas de Coleta de Dados 
e Indicadores no âmbito da Educação Superior. Foram 
nomeados para a comissão os docentes Claudette Maria 
Medeiros Vendramini, Ricardo Primi, Lucas de Francisco 
Carvalho e Fabián Javier Marín Rueda, coordenador 
do programa. 



PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Desde 2011, o Núcleo de Pesquisa Acadêmica da USF 
permite a ampliação das atividades de pesquisa para 
todos os docentes e alunos dos cursos de graduação 
da Universidade, antes restritas aos programas de pós-
-graduação stricto sensu e aos cursos de graduação 
diretamente a eles vinculados. 

Em 2015, o Programa de Pesquisa e Iniciação Científica 
(PIC) foi reformulado, passando a ser denominado 
Programa de Iniciação Científica, de Iniciação Tecnológica 
e de Extensão (PICITExt), com objetivo de desenvolver 
o pensamento técnico-científico e extensionista dos 
estudantes de graduação do Ensino Superior, em 
consonância com a missão da USF. 

Em 2017, o PICITExt passou a integrar o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o 
Ensino Médio (Pibic-EM). Na ocasião, seu regulamento 
foi atualizado a fim de incentivar a pesquisa nos 
segmentos de ensino reconhecidos pelo Ministério da 
Educação (MEC). Nessa versão, o PICITExt privilegia 
projetos voltados a soluções de problemas de natureza 
institucional, empresarial ou comunitária, permitindo 
maior integração da iniciação científica com as demandas 
da sociedade. Com essa ação, estudantes que participam 
de projetos de iniciação científica recebem uma bolsa 
de estudo mensal concedida pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); pelo 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
(Pibic); pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti); 
pela USF, por meio do Programa de Bolsa-Auxílio de 

Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e Extensionista 
(PROBAICITExt e PROBAICITExt-EM); por outras agências 
de fomento; e ainda pode realizar seu projeto de pesquisa 
voluntariamente, orientado por um professor.

Os projetos realizados durante o ano de 2018 por 
professores e alunos tiveram um significativo aumento de 
apresentações em congressos nacionais e internacionais 
e repercutiram, consequentemente, em publicações de 
grande relevância, recebendo prêmios por 
mérito científico. 

41

DI
M

EN
SÃ

O 
| E

N
SI

N
O,

 
PE

SQ
UI

SA
 E

 E
XT

EN
SÃ

O

BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA POR ÓRGÃO DE FOMENTO

Pibic/CNPq 25

Pibiti/CNPq 4

PROBAICITExt/USF 35

Pibic-EM/CNPq 5

PROBAICITEXT-EM/USF 5

Outras agências de fomento (Fapesp) 4

Voluntários 194



42

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Docentes e alunos com projetos de pesquisa vinculados 
ao Núcleo de Pesquisa Acadêmica participaram do 
XXIV Encontro de Iniciação Científica, do XVII Encontro de 
Pós-Graduação, do XIII Encontro de Extensão Universitária 
e do XI Seminário de Estudos do Homem Contemporâneo, 
que teve como tema Ciência para Construir Fraternidade 
e Superar Violência e reuniu 331 inscritos e 229 resumos 
publicados. Muitos também tiveram a oportunidade 
de apresentar seus trabalhos em eventos nacionais e 
internacionais de grande dimensão acadêmica, como:

• Simpósio Internacional de Microbiologia Clínica e 
Congresso Brasileiro de Hematologia, Hemoterapia 
e Terapia Celular – (Hemo), com a participação dos 
trabalhos orientados pela professora Dra. Fernanda 
Marconi Roversi.

• Workshop de Capacitação em Mobilidade Urbana 
para gestores municipais e profissionais arquitetos e 
urbanistas, e apresentação do trabalho O Discurso 
na Reabilitação Urbana: A Dicotomia entre 
Comunicação e a Consolidação Projetual, durante o 
IX Encontro Internacional Saber Urbano e Linguagem: 
Escrituras da Cidade, eventos esses em que a 
professora Dra. Geise Brizotti Pasquotto apresentou os 
projetos desenvolvidos com seus orientandos.

• XI Congresso Brasileiro de Análise Térmica e 
Calorimetria, com o trabalho Acompanhamento 
da Cura de Composições de Verniz por Meio de 
Fotocalorimetria Exploratória Diferencial. XVII Brazilian 
Materials Research Society Meeting, com o trabalho 
Characterization of Accelerated Degradation of Low 
Density Polyethylene Containing Prodegrading Agents 
by X-Rayphotoelectron Spectroscopy. XXIII Congresso 
Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais com 
a apresentação oral da aluna Fernanda Andrade Tigre 
da Costa, com o trabalho Acompanhamento do Estágio 
Inicial da Biodegradação de Blenda PBAT/TPS em Solo 
Simulado em Diferentes Condições Microbiológicas; 
todos os trabalhos orientados pelo professor Dr. 
Marcelo Augusto Gonçalves Bardi.

• Participação do professor Dr. Vicente Idalberto Becerra 
Sablon, integrante do comitê técnico do XVI Latin 
American and Caribbean Consortium of Engineering 
International Multi-Conference for Engineering, 
Education and Technology. O docente também esteve 
presente como revisor de Proyectos de Investigación 
em Ingeniería, além de participar da Expotecnología 
na Fundação Tecnológica Antonio de Arevalo, em 
Cartagena, na Colômbia.

• Alunos de iniciação científica orientados pela 
professora Dra. Iara Lúcia Tescarollo apresentaram 
trabalhos no XVIII Congresso Nacional de Iniciação 
Científica realizado pelo Sindicato das Entidades 
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior 
no Estado de São Paulo. 



43

DI
M

EN
SÃ

O 
| E

N
SI

N
O,

 
PE

SQ
UI

SA
 E

 E
XT

EN
SÃ

O

INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR 

A USF conta com o Programa de Iniciação Científica 
Júnior, cujo objetivo é promover o desenvolvimento de 
projetos científicos com estudantes do Ensino Médio. 
Ao todo, dez alunos de escolas públicas de 
Bragança Paulista participam do programa em que 
podem vivenciar na prática o processo de construção do 
conhecimento científico, despertando, assim, o gosto pela 
ciência. Durante o encontro de iniciação científica, o aluno 
Harison Xavier Mattos de Carvalho recebeu o prêmio de 
1.° lugar com a pesquisa Identificação do Polimorfismo do 
Gene XRCC1 em Pacientes com Câncer de Cólon: Resultados 
Preliminares, em coautoria com Natália da Silva Lima e 
Juliana Carvalho Santos, sob orientação dos professores 
Dra. Alessandra Gambero e Dr. Marcelo Lima Ribeiro, 
pesquisadores do Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Ciências da Saúde. 

A aluna Catarina de Almeida Lustosa recebeu menção 
honrosa com a pesquisa Diferenciação de Células da 
Linhagem 3T3-L1 em Adipócitos Maduros, em coautoria 
com Letícia Ferreira Marques da Silva, Cíntia Rabelo e 
Paiva Caria, sob orientação da pesquisadora 
Dra. Alessandra Gambero. 



REVISTA HORIZONTES

O periódico Horizontes é 
um veículo de divulgação 
e debate da produção 
científica na área de 
educação e está vinculado 
ao Programa de Pós- 
-Graduação Stricto Sensu em Educação do Câmpus 
Itatiba. O propósito do periódico é servir de fórum 
para a apresentação de pesquisas desenvolvidas, 
estudos teóricos, ensaios e resenhas na área de 
educação, em suas vertentes históricas, culturais 
e de práticas educativas. Com vistas a manter 
uma interlocução com pesquisadores nacionais e 
internacionais, o periódico aceita publicações nas 
línguas portuguesa, inglesa, francesa e espanhola. 
É composto de números temáticos coerentes com 
o seu escopo e artigos de demanda espontânea 
encaminhados e aprovados para publicação. O 
material apresenta avaliação Capes Qualis B1 e 
pode ser acessado pelos indexadores Actualidad 
Iberoamericana, Biblat, Diadorim, Edubase, Google 
Scholar, Inep, Periódicos, Psicodoc, Redib 
e Ulrichsweb.

REVISTA PSICOUSF

A PsicoUSF é um periódico científico da área 
de psicologia editado pelo Programa de Pós- 
-Graduação Stricto Sensu em Psicologia, com o 
objetivo de apresentar e divulgar pesquisas atuais 
da área e também de servir como um veículo de 
disseminação do conhecimento a pesquisadores, 
estudantes, profissionais e demais interessados. 
O periódico, qualificado como A2 segundo a 
avaliação mais recente da Capes, foi recentemente 
aceito para integrar a coleção Scopus, uma das 
principais bases de dados do mundo, resultado 
da avaliação de diversos aspectos, sobretudo 
continuidade da publicação, pontualidade 
e qualidade do corpo editorial e dos artigos 
publicados. 

A revista é a 65.ª de língua 
portuguesa mais citada 
pelo Google Scholar. No ano 
anterior, na mesma lista, a 
revista PsicoUSF ocupava 
a posição de número 83, 
indicando que no período 
de um ano sua visibilidade 
e influência na produção 
científica brasileira aumentaram 
consideravelmente. 

PUBLICAÇÕES
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ANAIS

Os Anais do Encontro de Iniciação Científica, Pós-Graduação, Extensão e Seminário de Estudos do Homem 
Contemporâneo estão disponíveis no formato e-book. Em 2018, foram publicados 229 trabalhos, distribuídos em 
três seções: 45 resumos de iniciação científica (Pibic) ligados aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Ciências da Saúde, em Educação e em Psicologia, e à área de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti); 
4 resumos de iniciação científica (Pibic-EM) ligados aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da 
Saúde; 65 resumos ligados aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu divididos pelas áreas Ciências da Saúde, 
Educação e Psicologia. Além desses, foram publicados também 115 resumos de iniciação científica PROBAICITExt, 
divididos pelas áreas de saúde, direitos humanos, meio ambiente, relações étnico-raciais, tecnologia, inovação e 
empreendedorismo, extensão, novas metodologias de ensino, aprendizagem e avaliação.
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ENSAIOS USF

Ensaios USF é uma revista eletrônica dedicada 
à publicação de artigos científicos de diferentes 
áreas do conhecimento, organizados nas seções 
Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Exatas, 
Engenharias e Tecnológicas, Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas, Educação e Ensino e Extensão 
Universitária. Trata-se de um espaço democrático 
de divulgação do conhecimento, acessível a todos 
os acadêmicos, sejam iniciantes ou experientes 
na produção científica. A Ensaios USF procura 
inspirar e acolher não apenas docentes e discentes 
da graduação ou pós-graduação, mas também 
profissionais atuantes, incentivando todos a 
publicar de modo independente ou em coautoria. 

ENSAIOS PIONEIROS

Ensaios Pioneiros é uma revista interinstitucional 
lançada em 2017, sediada pela USF. A publicação 
é eletrônica e de periodicidade semestral, criada 
pela Rede Pioneira de Cooperação do Estado de 
São Paulo, que integra a USF, o Centro Universitário 
Hermínio Ometto (FHO Uniararas) e o Centro 
Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos. 
A revista é dedicada à publicação de artigos 
científicos de diferentes áreas do conhecimento, 
baseados em estudos diversos, como reflexões 
teóricas, relatos de experiências teórico-práticas, 
relatos de estágios, resultados de pesquisa de 
mestrados e doutorados, pesquisas oriundas dos 
trabalhos de curso, da participação em projetos de 
iniciação científica, extensão e outros. 
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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

Criado para defender os interesses dos pesquisadores 
em sua integridade e dignidade e para contribuir no 
desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos 
ditados por normas e diretrizes regulamentadoras 
da pesquisa.

PESQUISAS COM SERES HUMANOS

Prezando pelos padrões éticos no desenvolvimento de 
pesquisa em seres humanos, a USF foi pioneira ao criar 
o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
(CEP/USF) há 20 anos em uma IES, conforme Portaria 
GR n.º 08/97, sendo responsável pela avaliação e pelo 
acompanhamento dos aspectos éticos de todas as 
pesquisas envolvendo seres humanos, conforme consta da 
Resolução Consun 06/2012, que aprovou o Regulamento 
Interno do Comitê. 

O CEP/USF é regulamentado pela Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa (Conep), que está diretamente ligada 
ao Conselho Nacional de Saúde (CNS). A prestação de 
contas é realizada por meio de relatórios semestrais pela 
Plataforma Brasil, nos quais é mensurada a quantidade 
de projetos realizados no período. O Comitê possui um 
fluxo de aproximadamente 110 projetos/mês divididos em 
reuniões presenciais a cada 3 semanas. Segundo dados 
obtidos na Plataforma Brasil, de janeiro a dezembro de 
2018, um total de 1 368 protocolos foram analisados.

Composto por um colegiado interdisciplinar e 
independente, o Comitê foi criado para defender 
os interesses dos sujeitos da pesquisa dentro dos 
padrões éticos, garantindo o respeito das normas 
internacionalmente aceitas, além de resguardar a 
integridade e os direitos dos voluntários participantes 
nas referidas pesquisas. Necessário ressaltar que o 
CEP/USF possui uma responsabilidade social, consultiva 
e educativa, fomentando a reflexão em torno da ética na 
ciência, bem como a atribuição de receber denúncias e 
requerer a sua apuração.

PESQUISAS COM ANIMAIS

Responsável pelo acompanhamento das atividades que 
envolvam a utilização de animais no âmbito da USF, o 
Comitê de Ética no Uso de Animais (Ceua) tem como 
finalidade emitir pareceres e expedir certificados à luz dos 
princípios éticos na experimentação animal elaborados 
pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (Cobea), 
pelo International Guiding Principles for Biomedical 
Involving Animals (CIOMS), pelo International Council for 
Laboratory Animal Science (Iclas) e analisar as normas 
atuais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Controle 
de Experimentação Animal – Concea (Resolução Normativa 
Concea n.º 32 – 2016; RN-32), bem como fiscalizar o 
cumprimento dessas normas.
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O Ceua/USF considera condições adequadas de manejo, 
saúde e conforto dos animais de experimentação, as 
recomendações previstas na lei n.º 11.794 (Lei Arouca de 
2008) e as normas da RN-32, que apresentam como base 
o princípio dos 3 Rs (Redução, Reposição e Refinamento). 
A Redução propõe a concepção de usar sempre o menor 
número de animais possível para o objeto de investigação 
ou desenvolvimento da atividade; a Reposição remete 
ao uso de modelos alternativos de investigação como, 
animais com filo inferior ou de pequeno porte, cultura de 
células ou sistemas computadorizados com intuito de 
reduzir o uso de animais experimentais; e o Refinamento 
destaca o aperfeiçoamento de todos os processos 
envolvidos na experimentação visando a redução tanto do 
uso de animais como do seu sofrimento. 

A experimentação animal deve ser compreendida como 
procedimentos realizados em animais utilizados em 
pesquisa acadêmica, básica e aplicada. Especificamente na 
USF o uso de animais está previsto para demonstrações, 
dissecção, treinamento cirúrgico, indução de distúrbios 
com finalidades demonstrativas, projetos científicos 
relacionados ao ensino. Entretanto, prezando pelo uso 
racional dos animais e pelos princípios éticos, a Instituição 
exige que todas as disciplinas do curso de Medicina 
com previsão de aulas práticas com o uso de animais 
sejam obrigatoriamente submetidas à análise do Ceua, 
apresentando os protocolos experimentais, os projetos de 
pesquisa e as justificativas para o emprego da atividade.

A composição do Ceua/USF é diversificada (não sendo 
composto somente de pesquisadores, mas também de 
membros externos à área acadêmica), sendo 8 docentes 
da USF (biólogos, farmacêuticos e médico), 1 membro 
externo (representante da Comunidade Protetora de 
Animais) e 1 médico veterinário (responsável pelo Biotério/
USF), no intuito de julgar os projetos por uma perspectiva 
externa à acadêmica e sempre zelando pelos princípios 
éticos. O Ceua/USF possui, por meio da publicação no 
Diário Oficial da União, o comprovante definitivo de 
Credenciamento Institucional para Atividades com Animais 
em Ensino e Pesquisa, n.º 01.0226.2014, junto ao Conselho 
de Experimentação Animal para produção, manutenção ou 
utilização em ensino ou pesquisa científica.



* O Convênio tem por objeto uma ação afirmativa de defesa e promoção dos direitos humanos e igualdade étnico-racial entre a USF e FAECIDH –
Francisco de Assis: Educação, Cidadania, Inclusão e Direitos Humanos.
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PROGRAMAS DE INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR
Além da participação nos programas e projetos governamentais de inclusão à educação, a USF disponibiliza aos seus 
alunos, institucionalmente ou por meio de parcerias, oportunidades para continuidade nos estudos.

PROGRAMAS MODALIDADES
ALUNOS 

BENEFICIADOS
VALOR INVESTIDO 

(R$)

Prouni – Programa Universidade para 
Todos

Bolsas 100% 
(renda per capita máxima de 1,5 salário mínimo) 1 977 28 042 941,26

Bolsas 50% 
(renda per capita máxima de 3 salários mínimos) 820 5 020 241,96

Bolsa Franciscana

Bolsas 100% 
(renda per capita máxima de 1,5 salário mínimo) 50 524 597,84

Bolsas 50% 
(renda per capita máxima de 3 salários mínimos) 17 85 294,93

Convênio Educafro – Educação e Cidadania 
para Afrodescendentes e Carentes*

Bolsas 100% 53 505 754,34

Bolsas 50% 352 1 436 127,27

Convênios Institucionais Variável 496 4 515 074,90

Desconto Gestor (Extensão, Aluno Cidadão 
e Deferimento) Variável 356 2 257 051,01

Desconto Atividade Acadêmica (Iniciação 
Científica e Monitoria) Variável 14 6 325,00

Acreditar – Parcelamento Estudantil Variável 69 269 487,85

Profran – Programa Franciscano de Apoio 
ao Estudante de Ensino Superior Variável 2 9 690,21

Fies – Fundo de Financiamento ao 
Estudante de Ensino Superior Variável 1 333 23 814 363,86

Fundacred – Crédito Estudantil Variável 538 3 339 061,53



A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes 
de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras 
gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, 
descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes 
que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo 
o que a elas se propõe.

Jean Piaget
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ARTE E 
CULTURA

PASTORAL

ECONOMIA E 
ADMINISTRAÇÃO

TECNOLOGIA 
E PRODUÇÃO

EDUCAÇÃO

DIREITOS 
HUMANOS 
E JUSTIÇA

MEIO 
AMBIENTE

SAÚDE
TRABALHO

CURSOS

EVENTOS

PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS

PROJETOS
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NÚCLEO DE EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA

Na sua atuação diária, o Núcleo de 
Extensão Universitária (Next) procura 
ser fiel à inspiração originária da 
“Educação para a Paz”, expressa no 
I Projeto Socioeducacional da USF. Assim, 
a Instituição mantém um franco diálogo 
com a sociedade, objetivando colocar o 
saber e o conhecimento produzidos na 
Universidade a serviço das necessidades 
e dos desafios da atualidade. Trata-se 
da práxis educacional constituída para 
formar “sujeitos ativos no processo de 
desenvolvimento integral do homem 
todo e de todos os homens”.

Assim, por meio dos cursos, eventos 
e projetos, o Next coloca-se a serviço 
da comunidade acadêmica por meio 
da sua articulação permanente 
com a sociedade, unindo ações 
interdisciplinares e multidisciplinares, 
incentivando a reflexão crítica acerca 
da realidade e a busca de respostas aos 
desafios cotidianos. 
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ARTE E CULTURA
A arte e a cultura são formas de o ser humano expressar 
suas emoções e sua história. As ações realizadas nessa 
área medeiam o diálogo entre a educação e o ser humano 
sob a perspectiva singular de harmonia e equilíbrio. 
Na USF, o programa Arte na São Francisco convida as 
comunidades interna e externa a promover e participar de 
eventos artísticos.

ENVOLVIDOS NA ORGANIZAÇÃO

Docentes 45
Alunos 560
Comunidade 33
Funcionários administrativos 141

INDICADORES 2018

Atividades 22
Público atingido 15 144

CURSOS

CURSO CÂMPUS
NÚMERO DE 
INSCRITOS

CARGA HORÁRIA

Canto Livre (1.° semestre) Bragança Paulista 29 57h

Canto Livre (2.° semestre) Bragança Paulista 23 48h

Teatro Bragança Paulista 6 20h

Gênero e Cidade Itatiba 7 10h



EXPOSIÇÕES

• A disciplina de Desenho e Plástica promoveu uma 
exposição dos trabalhos acadêmicos do curso de 
Arquitetura e Urbanismo nos Câmpus Bragança 
Paulista e Itatiba. A mostra possibilitou que os 
estudantes do primeiro semestre evidenciassem 
seu talento com algumas técnicas de desenho 
aprendidas na sala de aula, relacionando 
temáticas correlatas às artes. Os trabalhos 
utilizaram materiais de fácil aquisição e, em 
diversos momentos, materiais recicláveis ou 
derivados do uso cotidiano.

• Os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo do 
Câmpus Campinas – Swift promoveram, no mês 
de junho, uma mostra com o objetivo de levar arte 
a todos que ocupam o espaço do câmpus. Cerca 
de cem pessoas apreciaram a ação.

CINE USF: II MOSTRA DE CINEMA ITALIANO

A Universidade São Francisco recebeu no mês de abril 
a II Mostra de Cinema Italiano, que exibiu diversas 
produções em variados locais da cidade de Campinas.

Durante o evento, a USF lançou o Concurso Cultural 
Cine USF com o tema Imigração. O concurso teve 
como objetivo despertar o olhar dos alunos para 
a questão da imigração e das implicações das 
dinâmicas a ela vinculadas. 

Na segunda edição da mostra, o público pôde conferir 
uma seleção com 18 títulos, sendo 15 produções 
recentes, de 2008 a 2017, e 3 em homenagem a 
Bernardo Bertolucci.

O evento foi promovido pela Prefeitura de Campinas, 
por intermédio das secretarias de Cultura e de 
Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, 
tendo como parceiro o Instituto Luce Cinecittà, 
vinculado ao Ministério de Patrimônio e da Atividade 
Cultural e do Turismo da República Italiana. O evento 
contou igualmente com a colaboração do Vivi Brasil e 
reuniu um público de aproximadamente 400 pessoas.

LEILÃO DE ARTES THAUA: EXPRESSÕES DA IDADE MODERNA

No dia 8 de junho, o Câmpus Campinas – Swift 
promoveu o Leilão de Artes Thaua II – Expressões 
da Idade Moderna. A atividade foi desenvolvida 
pelo curso de Arquitetura e Urbanismo e reuniu 
80 participantes.

ENGEBANDAS

O Câmpus Campinas – Swift promoveu a primeira 
edição do Engebandas, um concurso de bandas 
musicais que movimentou todos os alunos dos 
cursos de Engenharia. O evento foi realizado no dia 
14 de setembro e reuniu cerca de 310 pessoas. 
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EVENTOS



APRESENTAÇÃO DO CORAL DAS MENINAS 
CANTORAS DOS CANARINHOS DE PETRÓPOLIS

A Universidade São Francisco promoveu, nos dias 
9 e 10 de outubro, o Concerto Coral das Meninas 
Cantoras dos Canarinhos de Petrópolis. 
As apresentações foram realizadas na Catedral 
Nossa Senhora da Conceição, em Bragança Paulista, 
e na Igreja Santo Cura D’ars, em Campinas. O evento 
fez parte das comemorações do mês franciscano 
e foi aberto a toda a população, reunindo 
aproximadamente 950 pessoas. 

Fundado em 1988 por Frei José Luiz Prim, o Coral 
das Meninas Cantoras dos Canarinhos de Petrópolis 
é mantido pelo Instituto dos Meninos Cantores 
de Petrópolis. Atualmente, 56 meninas compõem 
o coro, que tem em seu repertório música sacra, 
folclórica e popular.

1.° FESTIVAL NACIONAL DE MPB E ENCONTRO DE FOOD TRUCK

O curso de Administração da USF, em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, promoveu 
o 1.° Festival Nacional de Música Popular Brasileira 
(MPB) e Encontro de Food Truck.

O intuito do Festival Nacional de MPB foi aprimorar 
e desenvolver a cultura local e incentivar a música 
popular brasileira, valorizando seus adeptos, 
descobrindo novos talentos e aumentando o 
intercâmbio artístico-cultural. Aproximadamente mil 
pessoas prestigiaram o evento. 
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PROJETOS

GRUPO DE TEATRO EMBARQUE CULTURAL

Duas vezes por semana, o grupo de teatro se 
reúne no Centro Comunitário do Câmpus Bragança 
Paulista. Além de ensaios para as peças do ano, a 
atividade permite que os participantes realizem 
pesquisas, debates e trocas de experiências sobre o 
universo teatral. O grupo conta com 11 integrantes e 
reuniu um público total de 563 pessoas durante as 
apresentações de 2018.
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DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA
Para a formação integral do ser humano, é indispensável o 
conhecimento de seus direitos e deveres estabelecidos por 
lei, visando à igualdade social e coletiva. Fundamentado 
nessa premissa, o programa Direito e Cidadania da USF 
atua em diferentes atividades.

ENVOLVIDOS NA ORGANIZAÇÃO

Docentes 61

Alunos 303

Comunidade 32

Funcionários administrativos 95

INDICADORES 2018

Atividades 33

Público atingido 73 019

CURSOS

CURSOS CÂMPUS
NÚMERO DE 
INSCRITOS

CARGA HORÁRIA

Doutrina Social da Igreja Campinas 15 27h

Ações Coletivas e o Código 
de Defesa do Consumidor Bragança Paulista 11 8h

Tutelas Provisórias e o CPC Atual Bragança Paulista 17 8h



 EVENTOS LOCAIS DATAS DE REALIZAÇÃO PÚBLICO

V Júri Simulado Palácio da Justiça de Campinas 19 de maio 260

Audiência Trabalhista Simulada Câmpus Campinas – Cambuí 14 de junho 140

VI Júri Simulado Cidade Judiciária de Campinas 20 de outubro 400

Júri Simulado Câmpus Itatiba 25 de outubro 390

Júri Simulado Câmpus Bragança Paulista 8 de novembro 640
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EVENTOS

EVENTOS TEMAS CÂMPUS
DATAS DE 

REALIZAÇÃO
PÚBLICO

Aula Magna Diversidade Religiosa e o Estado Democrático de Direito Campinas – 
Cambuí 1.° de março 210

Aula Magna Direito Digital Itatiba 8 de março 360

Aula Magna A Formação Jurídica e os Desdobramentos 
Relativos às Atividades Profissionais

Bragança 
Paulista 13 de março 410

Debate Reforma Trabalhista Itatiba 2 a 4 de maio 320

Mesa de 
Diálogos

Resistência Indígena e Direitos Humanos – 
O Direito Achado na Roça

Campinas – 
Cambuí 3 de maio 170

Aula Magna Visão Jurídico/Econômica sobre a Conjuntura Nacional Campinas – 
Cambuí 10 de agosto 240

FUTURA PROFISSÃO NA PRÁTICA

Para melhor qualificar seus alunos, a USF realiza atividades simuladas que ambientam os estudantes à realidade da 
profissão para a qual eles estão sendo preparados. Confira algumas das atividades promovidas em 2018.



SEMANA JURÍDICA 

A Semana Jurídica foi promovida pela USF em todos 
os seus câmpus, abordando diferentes temáticas e 
envolvendo alunos e professores.

No Câmpus Bragança Paulista, o evento reuniu 
aproximadamente 800 pessoas e levantou o tema 
Eleições, Intervenção Federal e Drogas: Como Enfrentar 
Esses Desafios?.

Em Itatiba, a ação reuniu 410 pessoas com o tema 70 Anos 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos: O Direito 
de todas as faces – As faces do Direito.

O Câmpus Campinas – Cambuí discutiu 30 Anos 
da Constituição Federal da República: Avanços ou 
Retrocessos?. O evento contou com um público 
de 240 pessoas.

56

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Em comemoração ao Dia da Mulher, no dia 8 de março, 
o curso de Psicologia do Câmpus Itatiba promoveu uma 
aula de corredor com o tema Violência Contra a Mulher. O 
objetivo da aula foi refletir sobre esse crime, que ainda se 
faz muito presente em nossa sociedade, gerando impactos 
negativos tanto na vida das mulheres quanto na de seus 
filhos. Cerca de 700 pessoas assistiram à atividade. 

Também em alusão à data, o Câmpus Bragança Paulista, 
por meio da Liga Acadêmica de Medicina Legal, realizou 
uma palestra sobre violência contra a mulher para um 
público de aproximadamente 200 pessoas. 



ENADE – O DESAFIO!

O curso de Direito do Câmpus Bragança Paulista 
promoveu a I Gincana Jurídica com o tema Enade – O 
desafio! no dia 6 de novembro, nos períodos matutino 
e noturno. 

O objetivo da atividade foi inserir, no calendário anual 
do curso, atividades acadêmicas diferenciadas que 
poderiam auxiliar a aprendizagem por meio de um 
processo lúdico e saudável de competição entre equipes.

I ENCONTRO INTER-RELIGIOSO E DIREITOS HUMANOS

No dia 29 de novembro, foi realizado o I Encontro 
Inter-Religioso e Direitos Humanos no Câmpus 
Campinas – Cambuí. O evento promoveu o encontro de 
líderes religiosos com os estudantes do curso de Direito 
e convidados do curso de Psicologia, a fim de estabelecer 
um diálogo proativo e humanista, tendo como assunto 
central as contribuições das religiões para a construção 
dos direitos humanos.

Estiveram presentes 210 pessoas, que assistiram às 
falas de representantes do Catolicismo, do Judaísmo, do 
Islamismo, do Budismo, da Umbanda, do Candomblé e 
do Pentecostalismo.
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OPOETIZANDO CONSCIÊNCIA

O evento Poetizando Consciência foi realizado no dia 13 
de novembro no Câmpus Campinas – Cambuí. A atividade 
foi uma iniciativa dos alunos do Coletivo Conexão Odara e 
teve o objetivo de integrar os câmpus, além de promover 
uma reflexão profunda sobre questões raciais, sociais, 
culturais e históricas. Participaram dessa edição mulheres 
representantes de diferentes contextos artísticos.



Habilidade é produto do 
treino e do aprimoramento 
de nossa destreza.

Celso Antunes  
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PROJETOS

PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE PIRACAIA

O Plano Municipal de Mobilidade Urbana tem como 
objetivo principal identificar os problemas presentes 
na cidade com o propósito de conseguir recursos e 
redistribuí-los de forma organizada. Assim, os alunos dos 
cursos de Engenharia Civil e de Arquitetura e Urbanismo 
aplicaram um questionário para a população da cidade de 
Piracaia, São Paulo. As indagações servirão para entender 
as reais necessidades de acessibilidade e mobilidade 
urbana e, assim, desenvolver soluções adequadas para o 
município, beneficiando 21 140 pessoas. 

ATENDIMENTO SOBRE INSS VOLTADO AO IDOSO

Os alunos do curso de Direito buscaram melhorar 
o atendimento e facilitar a comunicação do público 
idoso com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
A ação, realizada gratuitamente, prevê o atendimento 
em forma de consultoria em asilos, hospitais, centros 
comunitários, paróquias, eventos na cidade etc. A 
atividade iniciou no mês de agosto e deve se estender 
até 2019.



INDICADORES 2018

Atividades 29

Público atingido 4 559

ENVOLVIDOS NA ORGANIZAÇÃO

Docentes 46

Alunos 139

Comunidade 30

Funcionários administrativos 81
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ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO
Administrar uma organização ou realizar atividades 
relacionadas à administração é um desafio que busca 
crescimento, desenvolvimento e resultados de sucesso. 
O programa Economia e Administração proporciona a 
realização de diversas ações para o exercício dessas 
habilidades e competências.
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CURSOS

TEMAS CÂMPUS
NÚMERO DE 
INSCRITOS

CARGA 
HORÁRIA

Imposto de Renda Pessoa Física Bragança Paulista 157 8h

Ferramentas para Gestão de Lideranças Bragança Paulista 74 8h

Atendimento ao Público: Aspectos Técnicos e 
Comportamentais Bragança Paulista 57 12h

Revisão Preparatória para o Exame do CFC 2018/2 Bragança Paulista 21 32h
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EVENTOS 

EVENTOS TEMAS CÂMPUS
DATAS DE 

REALIZAÇÃO
PÚBLICO

PALESTRAS

A Influência da Economia em Nosso Dia a Dia Bragança 
Paulista

14 e 29 
de agosto 180

Reflexos Tributários Decorrentes do Novo CPC 47 – Receita de 
Contrato com Cliente

Bragança 
Paulista 23 de agosto 130

Empreendendo em Franquias Campinas – 
Cambuí 10 de outubro 100

Varejo: Do Tradicional ao Digital Campinas – 
Cambuí 24 de outubro 90

A (Re)Organização do Tempo: Impactos que Norteiam a Vida 
Acadêmica, Social e Profissional Itatiba 24 de outubro 130

Logística em Foco: Logística Reversa no Desenvolvimento de 
Práticas Sustentáveis

Bragança 
Paulista

1.° de 
novembro 140

Comércio Exterior em Foco: Lei da Maquila e Possibilidade de 
Novos Negócios

Bragança 
Paulista 8 de novembro 80

Desafios e Potencialidades do Comércio Exterior Bragança 
Paulista 9 de novembro 120

RH 4.0 Bragança 
Paulista 25 de outubro 130

Procedimentos Contábeis e Fiscais para o Encerramento do 
Exercício de 2018

Bragança 
Paulista 6 de dezembro 60

E-Social: O Sistema de Escrituração Digital Obrigatório Bragança 
Paulista 25 de julho 120

MESA- 
-REDONDA

Economia em Debate: Uma Base para Tomada de Decisão Bragança 
Paulista 18 de setembro 130

OFICINA Canvas Bragança 
Paulista 26 de outubro 130
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PROGRAMA DE TRAINEE DA CÂMARA DE 
COMÉRCIO DO MERCOSUL E AMÉRICAS

O Câmpus Bragança Paulista promoveu, no dia 25 de 
abril, o Programa de Trainee da Câmara de Comércio do 
Mercosul e Américas com o tema De Bragança Paulista 
para o Mundo!.

A Câmara de Comércio do Mercosul e Américas é 
uma organização sem fins lucrativos que tem como 
objetivo criar oportunidades de negócios reais nos cinco 
continentes, abrindo novos mercados para seus 
membros associados. 

O evento proporcionou aos alunos da USF a oportunidade 
de estarem integrados com esse sistema empresarial, por 
meio do programa de trainee. 

MOSTRA DE ARTIGOS

Foi realizada no Câmpus Bragança Paulista, nos dias 
15 a 22 de junho, a mostra de artigos com o tema Prática 
Supervisionada em Processos e Estruturas.

O evento contou com 150 participantes, que assistiram 
à apresentação dos artigos trabalhados pelos alunos do 
curso de Administração. 

RODA DE CONVERSA

No dia 17 de maio, o Câmpus Itatiba reuniu 120 pessoas em 
uma roda de conversa com o tema A Importância da Vida 
Acadêmica na Construção do Profissional: Um Case da 
Empresa Norte-Americana Milliken.

O palestrante foi o gerente de projetos da empresa, Carlos 
Gaspar Junior. O objetivo do evento foi promover a troca de 
experiência com os alunos do curso de Administração.

VAN ITINERANTE DO CRA-SP

O Câmpus Bragança Paulista recebeu a van 
itinerante do Conselho Regional de Administração de 
São Paulo (CRA-SP) para atendimento dos alunos no 
dia 12 de novembro.

Cerca de 200 alunos do curso de Administração 
puderam emitir carteira profissional e registro 
no CRA-SP.
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SEMANA ACADÊMICA

Em setembro, a Universidade São Francisco promoveu a 
Semana Acadêmica de Administração, Ciências Contábeis e 
Tecnologia em Logística e Processos Gerenciais.

• Em Bragança Paulista, a semana abordou o tema 
Diversidade do Conhecimento e as Oportunidades 
de Negócios: Troca de Saberes e a Produção de 
Conhecimentos Focados no Empreendedorismo, 
Finanças Empresarias e Pessoais, reunindo 
830 pessoas.

• No Câmpus Itatiba, o evento reuniu alunos do curso de 
Administração e Ciências Contábeis com o tema Novos 
Paradigmas Tecnológicos em Gestão Empresarial. 
Cerca de 410 pessoas estiveram presentes.

• Com o tema Administração em Movimento, a semana 
acadêmica do Câmpus Campinas reuniu um público de 
140 pessoas.



INDICADORES 2018

Atividades 86

Público atingido 27 542

ENVOLVIDOS NA ORGANIZAÇÃO

Docentes 106

Alunos 211

Comunidade 56

Funcionários administrativos 90

64

EDUCAÇÃO
Educação é o processo que orienta e conduz o ser humano 
a novas descobertas, possibilitando-lhe tomar as próprias 
decisões. Por meio dos programas Formação Docente e 
Criança e o Futuro, a USF promove a arte de educar.
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CURSOS

TEMAS CÂMPUS
NÚMERO DE 
INSCRITOS

CARGA HORÁRIA

Inglês Integrado Bragança Paulista 31 14h

Letramento e Gêneros Textuais: Uma Proposta de Trabalho Bragança Paulista 42 4h

Gêneros Escritos no 1.° Ano: A Curiosidade Científica e o Avanço na 
Compreensão da Escrita Bragança Paulista 45 4h

Gêneros Orais nos Anos Iniciais: Proposta para Trabalhos 
Interdisciplinares Bragança Paulista 51 4h

Produção, Revisão e Correção de Textos Bragança Paulista 51 4h

Qualidade no Atendimento ao Usuário da Saúde – Módulo I Bragança Paulista 36 4h

Qualidade no Atendimento ao Usuário da Saúde – Módulo II Bragança Paulista 71 4h

Capacitação de Ledor e Transcritor para Vestibulares e Avaliações Bragança Paulista 40 8h

Flipped Classroom Campinas 25 8h

Introdução à Filosofia e ao Pensar Filosófico Campinas 11 20h

Estudo de Caso: Estratégia Ativa para o Ensino-Aprendizagem Campinas 16 8h

Peer Instruction: Estratégia Ativa para o Ensino-Aprendizagem Campinas 14 8h

Oratória para TCC e Seminário Campinas 13 6h

Engajamento: Estratégia Ativa para o Ensino-Aprendizagem Campinas 16 8h
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TEMAS CÂMPUS
NÚMERO  DE 

INSCRITOS
CARGA HORÁRIA

Letramento em Programação – Módulo Construção de Aplicativos Itatiba 10 54h

Letramento em Programação – Módulo Computação Física Itatiba 15 52h

Práticas de Letramento Escolar Itatiba 20 30h

Letramento em Programação – Educadores Introdutório – Turma 1 Itatiba 58 90h

Letramento em Programação – Educadores Introdutório – Turma 2 Itatiba 33 90h

Letramento em Programação – Educadores Avançado Itatiba 16 90h

Letramento em Programação – Formação de Formadores Itatiba 19 70h

Introdução à Produção Escrita: Memórias de Projeto Itatiba 11 4h

Introdução à Produção Escrita: Memórias de Projeto Itatiba 15 4h

O Agente Comunitário de Saúde: Valorização e Compromisso Bragança Paulista 144 8h

O Transtorno do Espectro Autista na Contemporaneidade: 
Ações e Reflexões Bragança Paulista 101 12h

Aprendizagem Ativa em Saúde: 
Agregando Estratégias na Atividade Profissional Bragança Paulista 8 20h

O Transtorno do Déficit de Atenção Bragança Paulista 44 12h
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EVENTOS

GOOGLE FOR EDUCATION

No mês de fevereiro, a Universidade São Francisco 
promoveu, em todos os câmpus, o Google Week, uma 
semana de atividades especiais para lançamento da 
ferramenta Google for Education. O evento de abertura foi 
realizado no Salão Nobre do Câmpus Bragança Paulista, 
com transmissão pelo YouTube. A palestra Os Princípios de 
Inovação do Google foi ministrada pelo diretor do Google 
responsável pelas universidades no Brasil, Rodrigo Vale. 

A semana seguiu com oficinas e outras palestras sobre a 
plataforma, atraindo um público de mais de 8 mil pessoas. 

Espaços Google 

Durante o evento, foram instalados Espaços Google nos 
câmpus para que os alunos pudessem ativar suas contas 
Google, testar os novos Chromebooks, conhecer mais 
sobre os recursos do Google for Education e retirar 
um brinde.
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CIÊNCIA PARA CONSTRUIR FRATERNIDADE E SUPERAR VIOLÊNCIA

O Câmpus Campinas – Swift recebeu, nos dias 8 e 9 
de maio, o XXIV Encontro de Iniciação Científica, o XVII 
Encontro de Pós-Graduação, o XIII Encontro de Extensão 
Universitária e o XI Seminário de Estudos do Homem 
Contemporâneo, todos com o tema central Ciência para 
Construir Fraternidade e Superar Violência, inspirado na 
Campanha da Fraternidade 2018. 

Os eventos tiveram como objetivos identificar talentos, 
estimular a produção acadêmica e científica dos 
estudantes, além de propiciar um cenário para troca 
de experiências.

A abertura oficial ocorreu no dia 8, com a apresentação do 
Coral da Pastoral da USF e as palestras Uma Cultura de 
Paz para Superação da Violência, proferida por Frei Vitorio 
Mazzuco Filho, OFM, e Ciência, Espiritualidade e Educação, 
com a participação da professora Dra. Dora Alice Colombo. 
Durante os dois dias de evento, foram realizadas outras 
palestras, minicursos, apresentação de trabalhos, 
workshops e oficinas. Uma mesa-redonda encerrou o 
encontro com uma discussão de importantes questões 
relacionadas à violência social, aos direitos humanos, ao 
meio ambiente e à educação. Destaque para o lançamento 
do livro da pesquisadora do Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Educação Luzia Batista de Oliveira 
Silva, com o título Psicanálise, Poética, Epistemologia e 
Educação: A Contribuição de Gaston Bachelard.

O evento contou com mais 300 inscritos e oportunizou a 
participação de professores e alunos do Ensino Médio em 
oficinas científicas. Ao todo, participaram 250 alunos de 
escolas públicas de Campinas e região.

ENCONTRO COM AUTORES

A Universidade São Francisco promoveu, no dia 
27 de março, um encontro com autores da revista 
Horizontes, publicação de divulgação científica 
vinculada ao Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Educação do Câmpus Itatiba.

O evento reuniu 60 pessoas e propiciou um diálogo 
entre os autores do número especial sobre a clínica da 
atividade, publicado em dezembro de 2017.



FÓRUM EM EDUCAÇÃO

O Câmpus Bragança Paulista promoveu duas edições 
do Fórum em Educação, reunindo seus alunos em 
diferentes temáticas.

• No dia 26 de abril, o II Fórum em Educação, com o tema 
Gestão Financeira de Recursos Públicos, contou com a 
presença de aproximadamente cem pessoas. O objetivo 
foi dialogar com os professores e gestores da rede 
básica de ensino, colaborando com a prática da 
gestão de recursos financeiros do sistema público 
de educação. 

• Já no segundo semestre, dia 10 de agosto, o III Fórum 
em Educação reuniu cerca de 120 alunos do curso de 
Pedagogia, que discutiu o uso da plataforma Google for 
Education para o ensino e a aprendizagem. 
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SEMANA DA PEDAGOGIA

Em comemoração ao Dia do Pedagogo, o Câmpus 
Itatiba realizou, nos dias 17, 18 e 21 de maio, a Semana 
da Pedagogia, com o tema A Educação e a Sociedade 
que Queremos.

O evento ofereceu um espaço de questionamentos e 
reflexão sobre o papel do pedagogo diante de novas 
demandas, além de ofertar diversas atividades que 
abordaram temas sociais de interesse dos alunos e dos 
professores. Cerca de 300 pessoas estiveram presentes. 

II JORNADA DE EDUCAÇÃO

Entre os dias 21 e 25 de maio, o Câmpus Bragança Paulista 
promoveu a II Jornada em Educação com o tema Arte, Afeto 
e Ludicidade na Ação Pedagógica, para um público de 
aproximadamente 360 pessoas.

Na ocasião, foram realizadas diversas atividades para 
enriquecer a formação dos alunos do curso de Pedagogia.
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MOSTRA DE TRABALHOS

O Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas do Câmpus Itatiba promoveu, no dia 
11 de junho, a Mostra de Trabalho Interdisciplinar: 
Metodologias de Desenvolvimento de Software. 
Nesse dia foram apresentados os trabalhos –
desenvolvidos nessa disciplina durante o 
4.° e 5.° semestres do curso – para um público 
de 130 pessoas. 

No segundo semestre, de 3 a 5 de dezembro, foi a vez 
de os alunos do curso de Pedagogia apresentarem 
os resultados dos seus projetos desenvolvidos no 
estágio em Educação Infantil e Ensino Fundamental. A 
atividade foi realizada no Câmpus Bragança Paulista e 
reuniu 110 pessoas. 

No Câmpus Itatiba, a apresentação das experiências 
colhidas no estágio em Pedagogia foi realizada no 
II Encontro de Estagiários, reunindo um público de 
aproximadamente 200 pessoas. 

Também em dezembro, no Câmpus Campinas, os 
acadêmicos do curso de Administração promoveram 
a Mostra de Banners de Trabalhos de Conclusão 
de Curso, com o tema Prática Supervisionada em 
Inteligência Organizacional. 

O evento apresentou o projeto Pibid aprovado pela Capes e 
suas primeiras experiências, além de fortalecer a parceria 
entre a USF e a Secretaria de Educação do município. 

MICHELIN BEST DRIVER

Nos dias 16, 17 e 18 de outubro, a empresa Michelin 
realizou atividades no Câmpus Campinas – Swift para 
conscientização sobre responsabilidades e segurança 
no trânsito. No primeiro dia do evento, o público teve 
a oportunidade de assistir à palestra do tetracampeão 
mundial de paracanoagem, Fernando Fernandes, 
embaixador do programa Michelin Best Driver 2018.

Nos dias seguintes, os participantes conheceram o 
simulador de capotamento, que, com total segurança, 
oferece a experiência de um acidente de trânsito. O 
objetivo da campanha foi chamar a atenção para a 
importância do uso de cintos de segurança. Cerca de 
900 pessoas estiveram presentes.

CURSO DE PEDAGOGIA COM A PREFEITURA DE ITATIBA

A Universidade São Francisco promoveu o lançamento 
do Curso de Pedagogia com a Prefeitura de Itatiba para o 
Programa de Iniciação à Docência (Pibid) 2018, no dia 18 de 
setembro, no Câmpus Itatiba.



FESTA DA CIDADANIA

O Fundo Social de Solidariedade, do município de Bragança 
Paulista, realizou a Festa da Cidadania no Parque de 
Exposições Dr. Fernando Costa, também conhecido como 
Posto de Monta.

O evento contou com a participação dos alunos da USF 
ofertando atrações e serviços para todas as idades. Cerca 
de 1 200 pessoas prestigiaram a ação e foram beneficiadas 
com atividades como dança, artesanato, oficinas, cortes 
de cabelo, aferição de pressão arterial, campanha de 
vacinação, orientações sobre DSTs, orientações jurídicas, 
emissão de documentos, orientações sobre direitos do 
consumidor, entre outras. 

Não é no silêncio que os 
homens se fazem, mas na 
palavra, no trabalho, na 
ação-reflexão.

Paulo Freire

71

DI
M

EN
SÃ

O 
| E

N
SI

N
O,

 
PE

SQ
UI

SA
 E

 E
XT

EN
SÃ

O



TEMAS CÂMPUS
DATAS DE 

REALIZAÇÃO
PÚBLICO

Desafios da Educação Superior 
e da Pós-Graduação Hoje Itatiba 6 de março Aula inaugural para 50 alunos do Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação

Bancas de Qualificação Coletiva de Mestrado Campinas – 
Swift 27 e 28 março Aula inaugural para 40 alunos do Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia

Profissionais da Educação Itatiba 8 e 13 de março 
e 3 e 10 de abril

Roda de conversa para 520 alunos e docentes 
do curso de Pedagogia

O Ensino de História e 
Geografia de Itatiba: Prática em Foco Itatiba 12 de abril Mesa-redonda para 80 alunos e docentes do 

curso de Pedagogia

Alfabetização Econômica e 
Educação Crítica para o Consumo na Escola Itatiba 26 de abril Aula aberta para 130 alunos do curso de 

Pedagogia

Diá(logos) (In)convenientes Itatiba 29 de maio
Roda de conversa para 50 alunos e docentes 
do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Educação

BNCC: Um Novo Capítulo da Educação em Migalhas Itatiba 12 de junho
Roda de conversa com autores do número 
temático do periódico Horizontes para 
100 alunos do stricto sensu em educação

Psicologia do Esporte Campinas – 
Swift 18 de junho Seminário para 80 alunos do curso de 

Psicologia

Teorias da Personalidade Campinas – 
Swift 28 de março Palestra para 80 alunos do curso de Psicologia

Avaliação Neuropsicológica: Contribuições Práticas Campinas – 
Swift 23 de abril Palestra para 80 alunos do curso de Psicologia

Residência Multiprofissional: 
Vivências, Casos Clínicos e Reflexões sobre a Prática

Campinas – 
Swift 20 de abril Palestra para 80 alunos do curso de Psicologia

Diferentes Temas Itatiba 21 de agosto Aula inaugural para 80 alunos do Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação

Gêneros Acadêmicos: Seminário, Resumo e Resenha Itatiba 5 de setembro Palestra para 60 alunos do curso de Pedagogia
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TEMAS CÂMPUS
DATAS DE 

REALIZAÇÃO
PÚBLICO

Base Nacional Comum Curricular em Foco Itatiba 10 de setembro Palestra para 130 alunos e docentes do curso 
de Pedagogia

Saúde e Condições de Produção na Pós-Graduação Itatiba 11 de setembro
Roda de conversa para 120 alunos e docentes 
do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Educação

A Relação Aluno-Aluno e Professor-Aluno 
no Cotidiano Escolar, Sob a Ótica da Gestão Itatiba 29 de setembro Mesa-redonda para 80 alunos do curso de 

Pedagogia

Seminários em Educação Itatiba 21 e 22 
setembro

Roda de conversa para 100 alunos e docentes 
do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Educação

Bancas de Qualificação Coletivas de Doutorado Campinas – 
Swift

30 de outubro a 
3 de novembro

Bancas de qualificação coletivas de doutorado 
do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Psicologia

Fascismo e Processos de Fascistização 
Contemporânea: Uma Abordagem a partir de uma 
Educação Libertária

Itatiba 30 de outubro
Roda de conversa para 80 alunos e docentes 
do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Educação

Educação para o Consumo 
Consciente e Comida de Herói Itatiba 6 de novembro

Palestra, lançamento de livro e contação de 
história para 340 alunos e professores do 
curso de Pedagogia

Gênero e Estudos Urbanos: Costuras Possíveis a partir 
da Apresentação da Tese Premiada Preta, Pobre e Puta Itatiba 9 de novembro Palestra para 300 alunos e docentes do curso 

de Arquitetura e Urbanismo

Pedagogia e as Potencialidades 
da Pesquisa em Educação Itatiba 10 de novembro Seminário para 100 alunos e docentes do curso 

de Psicologia

Frieza Burguesa e Educação 
na Sociedade Contemporânea Itatiba 12 de novembro

Roda de conversa para 90 alunos e docentes 
do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Educação

Ciclo de Palestras Internacionais Campinas – 
Swift 13 de novembro

Palestras com professores convidados do Peru 
e da Argentina para 200 alunos e docentes do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Psicologia

História dos Impressos e Política Editorial no Brasil do 
Século XIX: A Biografia do Editor Francisco Paula Brito Itatiba 27 de novembro

Palestra para 110 alunos e docentes do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Educação
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TEMAS CÂMPUS
DATAS DE 

REALIZAÇÃO
PÚBLICO

Multimodalidade e Interacionismo Sociodiscursivo – 
Considerações Teóricas e Metodológicas. Itatiba 12 a 14 março Minicurso para 80 alunos do 

Programa Stricto Sensu em Educação

Seminário: Um Mega Instrumento em Prol da Formação e do 
Desenvolvimento Profissional e Acadêmico-Científico Itatiba 12 de abril Oficina para 60 alunos do Programa 

Stricto Sensu em Educação

Estratégias de Leitura em Contação de Histórias Bragança 
Paulista 13 de abril Oficina para 80 alunos do curso 

de Pedagogia

Reizinho – Uso da Literatura Infantil 
para Mobilizar Discussões Éticas Itatiba 18 de abril Oficina para 120 alunos do curso 

de Pedagogia

Transtornos Mentais da Infância: Dos Transtornos do Espectro 
Autista ao Transtorno Desafiador de Oposição Itatiba 25 de maio e 14 

de setembro
Oficina para 330 alunos do curso 
de Pedagogia

Medicina Bragança Bragança 
Paulista

29 de 
setembro

Workshop para 60 alunos do 
Ensino Médio

PROJETOS

LIVRO INFANTIL AMIGOS DA CIDADE

O projeto do livro infantil Amigos da Cidade é fomentado 
pela Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil e tem o intuito de melhorar a 
educação e a formação profissional dos alunos, inserindo- 
-os em uma experiência teórico-prática de vivência social.

A ação desenvolve livros infantis que contam a história 
de patrimônios culturais da cidade de Campinas. O 
trabalho é apresentado em formato de quadrinhos e 

traz as aventuras de um super-herói que luta contra os 
poderes da especulação financeira, que quer destruir 
as características patrimoniais do município. Assim, de 
forma lúdica e criativa, o projeto desperta nas crianças 
o interesse sobre sua história e a importância da 
preservação da identidade cultural da região. 

Inicialmente, cem exemplares da obra foram distribuídos. 

MINICURSOS E OFICINAS
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MEIO AMBIENTE
Previsto na missão da USF, o cuidado com o meio ambiente 
tem sido fundamental para a sobrevivência não só das 
entidades mas também da própria sociedade. O programa 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável procura 
desenvolver, na comunidade, a consciência necessária 
para que a humanidade sofra o mínimo possível com os 
avanços que ela mesma conquista, já que muitas vezes 
comprometem a sua existência.

INDICADORES 2018

Atividades 4

Público 
atingido 3 700

ENVOLVIDOS NA ORGANIZAÇÃO

Docentes 7

Alunos 63

Comunidade 10

Funcionários 
administrativos 14

EVENTOS

DIA MUNDIAL DA ÁGUA

O Câmpus Campinas – Swift promoveu, no dia 21 de março, 
o Dia Mundial da Água, com o tema A Importância da Água 
nas Atividades Urbanas. 

Os objetivos foram conscientizar toda a comunidade 
acadêmica sobre o uso responsável desse recurso natural, 
mostrar as formas mais utilizadas para o seu tratamento e 
discutir projetos sobre a importância da água na indústria. 

Durante o evento, foram realizadas as mostras de projetos 
dos alunos do curso de Engenharia Química. As turmas do 
1.° semestre abordaram a temática A Água nos Processos 

Já no Câmpus Bragança Paulista, o evento contou com a 
presença de aproximadamente 400 pessoas e tratou sobre 
o reúso da água. 

Industriais, enquanto os demais períodos trataram sobre 
Reaproveitamento da Água do Câmpus.

O curso de Engenharia Ambiental e Sanitária apresentou 
uma proposta de tratamento de água usando o 
equipamento jar test, além de promover uma mostra de 
projetos com o tema Consumo Consciente de Água. Cerca 
de 500 pessoas estiveram presentes no evento. 
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DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

No dia 5 de junho, a Universidade São Francisco participou 
das ações em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, 
promovido pela Prefeitura Municipal de Itatiba. 

As atividades foram realizadas na Praça da Bandeira. A 
Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura distribuiu 5 mil 
mudas de diversos tipos de plantas aromáticas, frutíferas 
e medicinais, além de verduras e temperos.

A USF esteve presente por meio de seus funcionários 
administrativos, alunos e docentes dos cursos de 
Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia 
Química e Engenharia Ambiental e Sanitária, que 
levaram informação à população sobre os projetos 
desenvolvidos na Instituição nas áreas de meio ambiente 
e desenvolvimento sustentável. Cerca de 800 pessoas 
estiveram presentes na comemoração. 
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TEMAS CÂMPUS
NÚMERO DE 
INSCRITOS

CARGA HORÁRIA

Atendimento ao Público Bragança Paulista 120 4h

Auxiliar de Laboratório – Módulo I (1.° Semestre) Bragança Paulista 30 48h

Cálculos Trabalhistas: Básico e nas Rescisões Contratuais Bragança Paulista 29 8h

Reforma Trabalhista e suas Implicações 
para Empregados e Empregadores Bragança Paulista 32 12h

Gastronomia: Pasta Fresca Italiana e Regional Campinas 10 16h

Auxiliar de Laboratório – Módulo I (2.° Semestre) Bragança Paulista 32 40h

Recrutamento, Seleção e Avaliação de Desempenho Bragança Paulista 26 8h

Técnicas de Vendas Bragança Paulista 11 4h

Técnicas de Vendas Itatiba 18 4h

CURSOS 

INDICADORES 2018

Atividades 37

Público 
atingido 8 457

ENVOLVIDOS NA ORGANIZAÇÃO

Docentes 82

Alunos 265

Comunidade 74

Funcionários 
administrativos 5
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TRABALHO

O trabalho dignifica o homem, razão pela qual a USF 
desenvolve nessa área uma série de reflexões, abrindo 
perspectivas para que o participante exercite sua 
capacidade criativa de aprimorar seu conhecimento e 
ampliar suas habilidades. O programa Aluno Cidadão 
proporciona esse desenvolvimento profissional 
complementar.



TEMAS CÂMPUS
DATAS DE 

REALIZAÇÃO
PÚBLICO

Cara ou Coroa – O Antagonismo Barroco de Bernini e Borromini Campinas – Swift 23 de março
80 alunos do curso 
de Arquitetura e 
Urbanismo

O que Fazer Depois da Graduação? 

Pós-graduação: Possibilidades 
de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo

Itatiba 13 de abril
80 alunos do curso 
de Arquitetura e 
Urbanismo

Perfil e Desafios do Papel da Nova Liderança Bragança Paulista e 
Campinas – Cambuí

31 de janeiro e 2 de 
fevereiro

80 alunos de diferentes 
cursos de pós- 
-graduação

Photoshop: Diagramação de Pranchas Campinas – Swift 29 de agosto
50 alunos do curso 
de Arquitetura e 
Urbanismo

Estúdio +1: Experiências em 
Concursos de Arquitetura e Urbanismo Itatiba 15 de agosto

410 alunos do curso 
de Arquitetura e 
Urbanismo

Seis Sigma e o Mercado de Trabalho Itatiba 16 de agosto 300 alunos do curso de 
Engenharia de Produção

Como É Ser Chef na Unilever e Como Fazer Parte Disso Campinas – Cambuí 16 de outubro 80 alunos do curso de 
Gastronomia

Empreendedorismo Gastronômico Campinas – Cambuí 23 e 30 outubro 130 alunos do curso de 
Gastronomia

Motivação, Planejamento de Carreira e Empregabilidade Itatiba 31 de outubro 130 alunos do curso de 
Administração

EVENTOS

PALESTRAS
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SEMANAS DE ARQUITETURA E URBANISMO

O Câmpus Bragança Paulista promoveu, de 23 a 26 de abril, 
a III Semana da Arquitetura e Urbanismo, com o tema A 
Cidade e o Rio: Urbanização e Preservação, reunindo um 
público de 220 pessoas. 

O principal objetivo da III Semana da Arquitetura e 
Urbanismo foi criar um espaço para reflexões e discussões 
sobre o tema do evento, considerando que o planejamento 
das cidades deve olhar para os rios, pois eles são uma das 
fontes de vida para os cidadãos. 

As diversas palestras temáticas mostraram aos 
alunos do curso os instrumentos que podem auxiliar 
no planejamento urbano, com discussões teóricas e 
apresentação de práticas, como projetos e suas aplicações.

Também foram realizadas oficinas de topografia e 
fotografia com a temática A Água de Bragança e a 
Construção de um Heliodon para a USF.

Já o Câmpus Campinas – Swift realizou sua sexta edição 
do evento, beneficiando 160 alunos do curso de Arquitetura 
e Urbanismo. Realizado entre os dias 26 e 28 de março, 

o encontro teve como objetivo trazer novidades da área e 
promover discussões com os acadêmicos. A sétima 
edição do evento ocorreu no segundo semestre, entre 
3 e 6 de setembro, envolvendo 60 alunos, com a temática 
As Diferentes Áreas de Atuação do Arquiteto e Urbanista.

Em Itatiba, a XVI Semana da Arquitetura e Urbanismo 
movimentou um público de 360 pessoas entre os dias 
16 e 20 de abril. O evento abordou o tema A Cidade na 
Prancheta − Espaço de Atuação no Urbanismo, por meio de 
palestras, exposições, visitas de campo e festa 
de encerramento.
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PLANO DE MOBILIDADE URBANA

No dia 8 de março, foi realizada a entrega do Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana (PMMU) da cidade de Bom 
Jesus dos Perdões, no Câmpus Bragança Paulista. Durante 
o evento, também foram assinados convênios e aditivos 
com os municípios de Mairiporã, Joanópolis, Pedra Bela e 
Engenheiro Coelho. 

A solenidade contou com a presença de 50 pessoas, entre 
representantes da USF, estagiários e ex-estagiários que 
contribuíram para a elaboração dos projetos, e prefeitos e 
autoridades das cidades parceiras. 

Após a conclusão do PMMU, o documento foi entregue 
à cidade e passou por uma análise do grupo de trabalho 
da Prefeitura, pelos docentes da USF e pelo Grupo de 
Trabalho Local, composto de representantes da população. 
Todos os planos apresentam etapas para atender às 
diretrizes gerais da legislação vigente, contemplando 
mobilização social, diagnóstico atual da mobilidade urbana 
no município e as alternativas e metas para melhorar as 
condições de vida e do meio natural.

APRESENTAÇÃO DE TÉCNICAS DE DESENHO

De 23 de março a 10 de abril, o Câmpus Bragança Paulista 
promoveu a mostra de representações de desenho e 
plástica com o tema Apresentação de Técnicas 
de Desenho.

O evento reuniu cerca de 500 pessoas e teve o objetivo de 
divulgar diferentes tipos de representações produzidas na 
disciplina de Desenho e Plástica do curso de Arquitetura 
e Urbanismo. A mostra possibilitou que os estudantes 
do 1.° semestre evidenciassem seus talentos e técnicas 
aprendidas na sala de aula. Os trabalhos utilizaram materiais 
de fácil aquisição e, em diversos momentos, recicláveis ou 
derivados do uso cotidiano.

CONCURSO CULTURAL: MINHA USF, MEU ESPAÇO

A Universidade São Francisco promoveu o concurso 
Minha USF, Meu Espaço para os estudantes do curso de 
Arquitetura e Urbanismo dos três câmpus da Universidade. 
O objetivo foi incentivar a ocupação dos espaços 
acadêmicos, com foco nas áreas de convívio comum e nos 
espaços de encontro.

O projeto vencedor apresentou uma proposta global do 
espaço de forma bem clara e acessível sob o ponto de 
vista de execução e financeiro, além da flexibilidade dos 
ambientes propostos. O trabalho foi desenvolvido pelos 
alunos Eduardo Kosovicz e Barbara Venturine.
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FESTIVAL GASTRONÔMICO

A Universidade São Francisco promoveu um festival 
gastronômico com tema Mostra de Empreendimentos 
Gastronômicos: Deguste essa Ideia!. O evento foi realizado 
no dia 1.° de dezembro no Colégio Madre Cecília e 
apresentou aos jurados o aprendizado dos alunos durante 
todo o período do curso. 

Foi uma oportunidade de avaliar os conceitos aplicados em 
sala de aula e também nas aulas práticas. Cerca de 
300 pessoas passaram pelo festival. 

FEIRA ORGÂNICA JUNINA

O curso de Gastronomia promoveu, no dia 20 de junho, a 
V Feira de Comidinhas Orgânicas, no Câmpus Campinas – 
Cambuí. A atividade faz parte da disciplina Vivências 
Gastronômicas, que tem como objetivo estimular a 
responsabilidade ambiental na formação dos futuros chefs 
de cozinha. 

Os alunos do 1.° semestre do curso, divididos em 
grupos, apresentaram cardápios de receitas produzidas 
com alimentos orgânicos, sem agrotóxicos, e que não 

CEASA GOURMET

No dia 12 de maio, o píer do Mercado de Flores em 
Campinas foi palco do evento Ceasa Gourmet, e o curso de 
Gastronomia da USF esteve presente com mais uma edição 
do Cozinha Show. A atividade reuniu docentes e alunos 
no preparo de receitas de pratos especiais que foram 
degustados pelos visitantes. 

O Ceasa Gourmet marca a entrada das Centrais de 
Abastecimento de Campinas no roteiro gastronômico da 
cidade. O evento reuniu mais de 4 mil pessoas e ofereceu 
pratos especiais preparados por chefs de cozinha a preços 
populares. 

A solidariedade também esteve presente com um ponto 
para arrecadação de donativos destinados ao Banco de 
Alimentos de Campinas, que funciona dentro da Ceasa, 
atendendo cerca de 45 mil pessoas. 

estimulam o desperdício. As receitas foram avaliadas 
por cerca de 80 convidados formados por autoridades 
locais, proprietários de estabelecimentos gastronômicos e 
membros da imprensa. Cerca de 220 pessoas participaram 
do evento. 
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Aula-show

Dando continuidade a essa parceria, no dia 22 de maio, 
o curso de Gastronomia ministrou uma aula-show, 
inaugurando o projeto Cozinha Ceasa/USF. Participaram da 
aula 15 comerciantes do Mercado de Hortifrutigranjeiros 
da Ceasa Campinas. 

COZINHA ITALIANA

No dia 7 de maio, cerca de 200 pessoas participaram do 
workshop Alta Formação em Cozinha Italiana, realizado no 
Câmpus Campinas – Cambuí. O evento abordou o cenário 
gastronômico atual da Itália, além de oferecer aulas sobre 
as principais tradições culinárias do país. 
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CHEFS CAMPINAS – BURGER & BBQ EDITION

O curso de Gastronomia da Universidade São Francisco 
participou do Chefs Campinas – Burger & BBQ Edition, no 
dia 30 de setembro, realizado na Praça Carlos Gomes, 
em Campinas.

O evento contou com o Cozinha Show, organizado pelo 
curso de Gastronomia, que apresentou para o público 
pratos relacionados ao tema do evento. Os participantes 
tiveram a oportunidade de tirar dúvidas com os chefs e 
degustar as receitas. Cerca de 800 pessoas passaram 
pelo evento. 

BRAGANÇA NA BRASA

Após dois anos de parceria com o curso de Gastronomia 
da Universidade São Francisco, o Bragança na Brasa desse 
ano foi realizado no Câmpus Bragança Paulista, nos dias 
20 e 21 de outubro. 

O evento teve muitas opções no cardápio, bandas e o 
atrativo Cozinha Show, e recepcionou aproximadamente 
800 pessoas. 

PROJETOS

COZINHA CEASA

Em parceria com o Instituto de Solidariedade para 
Programas de Alimentação, o projeto Cozinha Ceasa visa 
à criação de um curso de formação de cozinheiros com 
foco na alimentação sustentável com uso integral dos 
alimentos, sendo voltado à profissionalização de pessoas 
carentes. 

O curso é ministrado uma vez por semana, dividido em 
quatro módulos, garantindo, assim, a carga horária 
necessária para a formação de Auxiliar de Cozinha. A ação 
é conduzida pelos gastrônomos da Universidade São 
Francisco, situando o aluno como sujeito de direitos na 
condução de sua vida e corresponsável pelo processo 
ensino-aprendizagem. Vinte pessoas de 17 a 40 anos 
participam do projeto. 
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TECNOLOGIA E PRODUÇÃO
A inovação tecnológica é necessária no ambiente de 
ensino, pois caracteriza o surgimento de uma nova era 
na sociedade. O programa Tecnologia e Sociedade da USF 
estimula a comunidade em geral a aprender sobre esse 
processo, explicando que a tecnologia deve estar a serviço 
do homem e da vida, e não o contrário.

INDICADORES 2018

Atividades 54

Público 
atingido 15 850

ENVOLVIDOS NA 
ORGANIZAÇÃO

Docentes 96

Alunos 549

Comunidade 29

Funcionários 
administrativos 182

TEMAS CÂMPUS
NÚMERO DE 
INSCRITOS

CARGA HORÁRIA

Certificação 6 – Sigma Green Belt Bragança Paulista 27 116h

Excel Avançado (1.° Semestre) Campinas 24 20h

Excel Avançado (2.° Semestre) Campinas 47 16h

Excel Avançado Itatiba 57 16h

Fundamentos de Análise Térmica: Teoria e Prática Bragança Paulista 21 20h

Básico de Arduíno: Aprenda a Programar e Desenvolver Projetos Campinas 10 20h

Elementos Finitos Aplicados ao Cálculo Estrutural Aeronáutico Itatiba 15 40h

CURSOS 
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EVENTOS CÂMPUS
DATAS DE 

REALIZAÇÃO
CURSOS ENVOLVIDOS PÚBLICO

Mostra de Trabalhos – Engenharia de Produção Campinas – 
Swift 19 de junho Engenharia de Produção 400

Mostra de Trabalhos – Metodologia do 
Trabalho Científico Itatiba 14 de junho Engenharia Mecânica e 

Engenharia Civil 630

Apresentação dos Trabalhos de Graduação Bragança 
Paulista

13 a 15, 25 e 
26 de junho Engenharia de Produção 200

Mostra de Projetos de Trabalhos de Graduação Itatiba 13 de junho Engenharia Química e 
Engenharia de Produção 600

Jornada Acadêmica Bragança 
Paulista 5 de junho Engenharia da Computação 

e Engenharia Elétrica 200

IV Mostra de Trabalhos Autônomos Itatiba 11 de junho Engenharia de Produção 300

III Mostra Metodologia do Trabalho Científico Bragança 
Paulista 11 e 12 de junho Engenharia de Produção 300

III Desafio da Engenharia Química Campinas – 
Swift 28 e 30 maio Engenharia Química 500

XXI Mostra Projetos Integradores Campinas – 
Swift 12 de junho Engenharia Elétrica 120

XI Mostra de Projetos Integradores Itatiba 11 de junho Engenharia Elétrica 250

III Mostra de Projetos Integradores Itatiba 11, 13 e 14 junho Engenharia Química 200

II Mostra de Projetos em Engenharia Bragança 
Paulista 5 de junho Engenharia Química 80

V Mostra Projetos Integrados Bragança 
Paulista 5 e 6 de junho Engenharia de Produção 500

EVENTOS

MOSTRA DE TRABALHOS
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EVENTOS CÂMPUS
DATAS DE 

REALIZAÇÃO
CURSOS ENVOLVIDOS PÚBLICO

II Jornada Acadêmica da Engenharia Civil – 
Mostra de Trabalhos

Bragança 
Paulista 4 a 8 de junho Engenharia Civil 450

II Jornada Acadêmica do Curso de Engenharia Civil Campinas –
Swift

10 a 13 de 
setembro Engenharia Civil 160

Mostra de Projeto das Engenharias Itatiba
28 de 

novembro a 4 
de dezembro

Cursos de Engenharia 800

VI Mostra de Projetos Integrados 
da Engenharia de Produção

Bragança 
Paulista

3 a 5 de 
dezembro Engenharia de Produção 800

Bancas de Trabalho de Graduação Itatiba 3 a 7 dezembro Cursos de Engenharia 400

Mostra de Projetos Integrados das Engenharias Bragança 
Paulista

3 a 5 de 
dezembro Cursos de Engenharia 1 000

Banca de Trabalhos de Graduação Bragança 
Paulista

10, 11, 12 e 19 de 
dezembro Cursos de Engenharia 130

Metodologia do Trabalho Científico Bragança 
Paulista 17 de dezembro Engenharia de Produção 80

Apresentação dos Projetos das Disciplinas 
Bioengenharia e Transferência de Calor e Massa

Bragança 
Paulista 4 e 5 dezembro Engenharia Química 400
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EVENTOS CÂMPUS DATAS DE REALIZAÇÃO PÚBLICO

III Workshop da Área Tecnológica Bragança Paulista 2 a 6 de abril 800 alunos dos cursos de 
Engenharias

Curso Gestão do Tempo e Produtividade para Engenheiros Campinas – Swift 5 de maio 50 alunos dos cursos de 
Engenharias

Workshop Tecnológico com Soluções em Conectividade na 
Indústria Bragança Paulista 20 de setembro

50 alunos do curso 
Engenharia da 
Computação

Palestra Agricultura no Brasil – Setorial, Diretrizes e Dados 
Econômicos Bragança Paulista 25 a 29 de outubro e 

11 e 12 de novembro
450 alunos de diferentes 
cursos

Workshop Análise Térmica Bragança Paulista 29 de outubro 40 alunos de Engenharia

Minicurso Six Sigma Bragança Paulista 17 de fevereiro 180 alunos do curso de 
Engenharia de Produção

MINICURSOS E PALESTRAS

JOGOS CORPORATIVOS VOLTADOS À GESTÃO EMPREENDEDORA

No dia 11 de abril, foram realizados os jogos corporativos 
entre os cursos de Administração e Engenharia Civil. 
Os alunos colocaram em prática todo o conhecimento 
vivenciado no decorrer dos cursos. 

Os acadêmicos do 7.° semestre de Administração 
foram consultores dos trabalhos dos alunos do 
1.° semestre de Engenharia Civil, possibilitando a troca 
de conhecimentos e habilidades e o despertar do 
empreendedorismo em seus futuros projetos integrados. 
O evento contou com a participação de representantes do 
Sebrae e reuniu um público de 130 pessoas.
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1.° ENTENDA LEAN CAMPINAS

No dia 19 de abril, foi realizado o 1.° Entenda Lean 
Campinas organizado pelo Grupo Aprenda em parceria com 
a Universidade São Francisco, Câmpus Campinas – Swift. 

O evento reuniu 70 alunos de Engenharia de Produção 
e teve por objetivo difundir o conhecimento por meio 
de cases e palestras baseados na filosofia Lean, 
proporcionando ao mesmo tempo um ambiente 
para networking.

SEMANAS ACADÊMICAS

A realização de semanas acadêmicas dentro dos cursos 
de nível superior é uma das exigências do Ministério da 
Educação e Cultura e é parte integrante do calendário 
escolar. A iniciativa oportuniza o compartilhamento de 
experiências e a troca de conhecimentos envolvendo 
alunos, profissionais e interessados, ampliando os 
horizontes da comunidade acadêmica.

No Câmpus Itatiba, a III SemEQ – Semana da Engenharia 
Química – foi realizada dos dias 21 a 25 de maio, com o 
tema Aprecie o Sabor e Desvende o Perigo!. Já no Câmpus 
Campinas – Swift, o evento reuniu um público de 
240 pessoas e aconteceu simultaneamente à 
VIII Semana do Meio Ambiente e Sustentabilidade, com o 
tema Somos Engenheiros do Nosso Próprio Projeto de Vida.
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Também em Campinas – Swift, a IX Semana da Engenharia 
Elétrica reuniu 240 pessoas interessadas na área, 
enquanto os alunos do curso de Engenharia de Produção 
estiveram envolvidos com o tema Desenvolvendo Novas 
Competências. Cerca de 260 pessoas marcaram presença.

A terceira edição da Semana de Engenharia Mecânica, do 
Câmpus Campinas – Swift ofertou minicursos ministrados 
por alunos do 8.º e 10.º semestres do curso, palestras na 
área e apresentação de trabalhos de graduação. Cerca de 
320 pessoas prestigiaram o evento.

No Câmpus Bragança Paulista, a V Semana das Engenharias 
abordou o tema Alienado: Aceitar ou Despertar?. O evento 
foi realizado de 15 a 18 de outubro e reuniu um público 
estimado em 1 300 pessoas. 
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I SEMANA DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

Foi realizada, de 9 a 13 de abril, no Câmpus Bragança 
Paulista, a I Semana de Aperfeiçoamento Profissional para 
os alunos do curso de Engenharia de Produção.

O objetivo do evento foi inserir os estudantes nas novas 
tecnologias e inovações que fazem parte do mercado de 
trabalho. Estiveram presentes 540 pessoas.

I MARATONA DE PROGRAMAÇÃO

O Câmpus Itatiba promoveu a I Maratona de Programação 
no dia 2 de agosto. O evento foi idealizado pela Sociedade 
Brasileira de Computação e despertou nos estudantes a 
criatividade, a capacidade de trabalho em equipe, a busca 
de novas soluções de software e a habilidade de resolver 
problemas sob pressão. 

Durante a atividade, os competidores do time colaboravam 
para descobrir a solução de problemas de lógica 
computacional, projetar os testes e construir soluções 
que fossem aprovadas pelos juízes da competição. Alguns 
problemas requeriam apenas compreensão, outros 
conhecimentos de técnicas mais sofisticadas, e alguns 
podiam ser realmente muito difíceis de se resolver.

Essa edição contou com a participação de 120 alunos.

XVI ENCONTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS

A Universidade São Francisco promoveu, entre os dias 
15 e 17 de outubro, o XVI Encontro de Ciências Exatas 
e Tecnológicas (ENCET), com o tema Inovações: O que 
Realmente É Novo Quando as Inovações São Diárias?.

O evento foi realizado no Câmpus Itatiba e teve como 
objetivo integrar a comunidade acadêmica, permitindo 
também a participação de estudantes de outros câmpus 
e da comunidade local, promovendo a atualização 
tecnológica e a integração entre teoria e prática.

Cerca de 850 pessoas estiveram presentes.



Construir conhecimento é muito mais do que oferecer conteúdo. 
Pode-se dar todo o conteúdo de uma disciplina e nada ficar 
como conhecimento. Em realidade, conhecimento é aquilo que 
permanece. É aquilo que podemos utilizar durante nossas vidas. 
É aquilo que serve de base para outros conhecimentos e para 
nosso progresso enquanto seres humanos. Por outro lado, o 
conhecimento só pode ser aproveitado pela sociedade enquanto ele 
vem acompanhado pela competência em valores éticos e morais.

Carlos Moreira Jr.
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I COMPETIÇÃO DE ROBÔS

A Universidade São Francisco promoveu, no Câmpus 
Campinas – Swift, nos dias 28 e 29 de novembro, sua 
primeira competição de robôs. 

O evento reuniu aproximadamente 200 pessoas e 
apresentou as criações dos estudantes, além de exibir 
uma competição de sumô entre robôs, baseada no 
desenvolvimento de projetos interdisciplinares.

FESTIVAL TECNOLÓGICO DE ITATIBA

No dia 4 de dezembro, o Câmpus Itatiba foi palco 
do Festi – Festival Tecnológico de Itatiba –, aberto a 
alunos da Universidade e do Ensino Médio da região. O 
evento possibilitou que todos conhecessem projetos de 
tecnologias desenvolvidos pelos alunos de Letramento em 
Programação por meio do Tech Oscar. 

A programação das atividades também incluiu oficinas e 
palestras dos professores ligados ao tema tecnologia. 
O evento contou com a parceria da Prefeitura de Itatiba, do 
Instituto Ayrton Senna e da Rede de Aprendizagem Criativa. 
Cerca de 600 pessoas estiveram presentes. 



PROJETOS

PROJETO E DESAFIO SAMPE

Com o desafio organizado pela Sociedade para o Avanço de 
Materiais e Engenharia de Processos (Sampe), os alunos 
de todos os cursos relacionados à área de tecnologia de 
materiais tiveram uma experiência real de projeção de uma 
estrutura de material composites. O desafio previa regras 
e especificações preestabelecidas, e seu projeto final foi 
avaliado por uma banca formada por profissionais da área.

Participaram da atividade acadêmicos de Engenharia Civil 
do Câmpus Bragança Paulista e de Engenharia Mecânica 
do Câmpus Itatiba. 

A educação deve possibilitar a cada um ter sua felicidade realizada na 
medida em que possibilita que as condições dos outros melhorem.

John Dewey
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SAÚDE
O termo “saúde” refere-se à complexidade de o ser 
humano apresentar um bem-estar fisiológico, psíquico 
e social. Essa consciência singular e particular de cada 
pessoa procura ser desenvolvida pela USF por meio 
das ações propostas pelos seus programas nessa área. 
Atividade Física, Atendimento Clínico-Hospitalar, Cuidar 
Faz Bem, Esporte e Lazer e Saúde e Qualidade de Vida são 
exemplos desses programas.

INDICADORES 2018

Atividades 170

Público 
atingido 36 304

ENVOLVIDOS NA 
ORGANIZAÇÃO

Docentes 483

Alunos 3 027

Comunidade 227

Funcionários 
administrativos 464

TEMAS CÂMPUS
NÚMERO DE 
INSCRITOS

CARGA HORÁRIA

Prática de Yoga Bragança Paulista 9 15h

Simplificação do Tratamento Endodôntico em Molares Bragança Paulista 18 40h

Leis Sistêmicas que Embasam as Constelações Familiares Bragança Paulista 71 8h

Integração Clínica Complementar I (1.° Semestre) Bragança Paulista 71 36h

Integração Clínica Complementar I (2.° Semestre) Bragança Paulista 34 36h

Atendente de Farmácia e Drogaria Bragança Paulista 11 40h

CURSOS 
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TEMAS LOCAIS
DATAS DE 

REALIZAÇÃO
PÚBLICO

Seu Intestino, Seu Amigo – Conscientização sobre 
Doença Inflamatória Intestinal Bragança Paulista 23 de maio Palestra para 40 alunos e 

profissionais do curso de Medicina

O Cremesp e os Médicos: Como Estamos nos 
Relacionando? Bragança Paulista 13 de junho Palestra para 40 alunos e 

profissionais do curso de Medicina

Dia da Luta Antimanicomial – Arte e História Bragança Paulista 14 de maio Palestra para 250 alunos e 
profissionais do curso de Psicologia

Atualidade em Febre Amarela Bragança Paulista 26 de março
Mesa-redonda para 380 alunos 
e profissionais do curso de 
Enfermagem

Dia da Luta Antimanicomial – A Reforma Psiquiátrica 
Brasileira: Avanços, Riscos de Retrocessos e 
Necessidade de Garantia de Direitos

Campinas – Swift 21 e 25 de maio Mesa-redonda para 300 alunos e 
profissionais de Psicologia

Pediatria Integrativa com Ênfase na Medicina 
Antroposófica: Embasamento Teórico e Casos Clínicos 
do Hospital Público de Friburg, na Suíça

Bragança Paulista 16 de março Palestra para 40 alunos do 
curso de Medicina

Fisiomais 1.° Semestre – Diferentes Temas 
Relacionados à Área de Fisioterapia Bragança Paulista

21 de fevereiro, 
14 de março, 11 de 
abril e 16 de maio

Ciclo de palestras para 370 alunos 
do curso de Fisioterapia

Fisiomais 2.° Semestre – Diferentes Temas 
Relacionados à Área de Fisioterapia Bragança Paulista

21 de agosto, 
18 de setembro, 
23 de outubro e 
13 de novembro

Ciclo de palestras para 240 alunos 
do curso de Fisioterapia

Saúde Integral e Espiritualidade Bragança Paulista 17 de maio Palestra para 50 alunos do 
curso de Medicina

Epilepsia – Perspectiva Atual e Tratamento Cirúrgico Bragança Paulista 7 de maio I Simpósio nesse tema para 
150 alunos do curso de Medicina

Envelhecimento – Realidade ou Consequência? Campinas – Swift 25 de maio Roda de conversa e palestra para 
100 alunos do curso de Psicologia

EVENTOS 

PALESTRAS E DEBATES
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TEMAS LOCAIS
DATAS DE 

REALIZAÇÃO
PÚBLICO

Vamos Falar sobre a Sua Voz? Bragança Paulista 16 de 
abril

Palestra para 100 alunos dos 
cursos de Pedagogia e Medicina

Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial Bragança Paulista 26 e 27 
de fevereiro

Simpósio para 200 alunos dos 
cursos de Medicina e Odontologia

Anestesia Bragança Paulista 18 e 19 
de maio

Encontro entre profissionais 
da Sociedade Paulista de 
Anestesiologia do Estado de 
São Paulo e alunos do curso de 
Medicina. 60 participantes

Programa Vida e Terapia – Práticas Integrativas no Hospital do 
Servidor Público Municipal de São Paulo Bragança Paulista 10 de 

setembro
Palestra para 60 alunos do 
curso de Medicina

Terapia Analítico-Comportamental Infantil: 
Avaliação e Intervenção Campinas – Swift 19 de 

setembro
Palestra para 130 alunos do curso 
de Psicologia

Complexidade, Aprendizado e Consciência: Compreendendo a 
Homeopatia e a Espiritualidade no Cuidado Integral Bragança Paulista 20 de 

setembro
Palestra para 100 alunos do 
curso de Medicina

Conquistas da Fisioterapia no Brasil: Motivos para 
Comemorar; Mobilidade, Quedas e Ambiente no 
Envelhecimento; Abordagem da Fisioterapia nas Demências 

Bragança Paulista 15 de 
outubro

Simpósio e encontro para 
540 alunos e egressos do 
curso de Fisioterapia

Avanços da Ciência da Nutrição no Brasil e Perspectivas 
Futuras; Os Mitos Nutricionais e suas Avaliações sob 
Olhar Científico; As Novas Tendências em Plant Based Diet: 
Conceito, Saúde e Sustentabilidade; Terceira Idade: Como 
Conduzir Alimentação e Suplementação de Forma Eficaz; 
Suplementação na Atividade Física: Necessidade ou Modismo?

Hotel Nacional Inn – 
Campinas

27 de 
outubro

Simpósio para 100 alunos 
do curso de Nutrição

Atuações possíveis da Psicologia no Sistema Prisional Campinas – Swift 13 de 
novembro

Palestra para 80 alunos do 10.° 
semestre do curso de Psicologia

Psicologia em Esporte, Avaliação Neuropsicológica, e Saúde Campinas – Swift
19 de outubro
25 de outubro

1.° de novembro

Palestras para 230 alunos do 
curso de Psicologia

Medicina Legal e Perícia Médica Bragança Paulista 7, 8 e 9 
de agosto

Palestra para 230 alunos dos 
cursos de Direito e Medicina
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TEMAS CÂMPUS
DATAS DE 

REALIZAÇÃO
PÚBLICO

Diálogos e Práticas para o Cuidado Integral - Abordagem da 
Espiritualidade na Clínica

Bragança 
Paulista 17 de maio Oficina para 130 alunos do curso 

de Medicina

Noções de Primeiros Socorros no Estabelecimento 
Farmacêutico

Bragança 
Paulista 7 de abril Oficina para 60 alunos do curso 

de Farmácia

Dia da Luta Antimanicomial – Por uma Sociedade com Mais 
Saúde Mental: Cuidados dos Cuidadores Itatiba 16 de maio Oficinas para 480 alunos do curso 

de Psicologia

Sistema de Avaliação por Performance no Rorschach (R-PAS): 
A Ciência por Trás das Manchas de Tinta

Campinas – 
Swift 29 de junho

Workshop para 100 alunos do Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Psicologia

Gestantes HUSF Bragança 
Paulista 28 de março Minicurso para 80 alunos do curso 

de Fisioterapia

Transtornos Mentais na Infância: Do Transtorno do Espectro 
Autista ao Transtorno Desafiador de Oposição Itatiba 3 de 

setembro
Oficina para 130 alunos do curso 
de Pedagogia

Cuidados Paliativos Bragança 
Paulista

10 de 
outubro

II Curso introdutório para 60 alunos do 
curso de Medicina

MINICURSOS E OFICINAS

EVENTOS CÂMPUS MESES DE REALIZAÇÃO PÚBLICO

Torneio de Futsal Feminino 4x4 Bragança Paulista Maio 40 pessoas

Torneio Intercalouros de Futsal Masculino e Feminino Bragança Paulista Fevereiro 150 pessoas

2.° Campeonato de Futsal Masculino – Intercâmpus Itatiba Março e abril 140 pessoas

Torneio Integração de Futsal Masculino 4x4 Bragança Paulista Agosto 130 pessoas

Torneio de Futsal de Verão Itatiba Novembro 200 pessoas

23.° Campeonato Futsal Masculino Campinas Setembro e novembro 110 pessoas

ESPORTE
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IV MOSTRA DE TRABALHOS INTEGRADOS – ADOTE UMA MOLÉCULA

O Câmpus Campinas – Swift promoveu a IV Mostra de 
Trabalhos Integrados, com o tema Adote uma Molécula. 

O evento celebrou o encerramento do módulo Concepção 
dos Medicamentos e Insumos e foi desenvolvido pelos 
alunos do 5.° semestre do curso de Farmácia, com o 
objetivo de vivenciar a prática da atividade farmacêutica. 
Cerca de 400 pessoas prestigiaram o evento. 

PLENÁRIA SIMULADA

O curso de Farmácia, do Câmpus Campinas – Swift, 
promoveu a Plenária Simulada – Vivenciando a Ética da 
Profissão Farmacêutica, com o tema Despertar a Ética 
Profissional através da Simulação da Realidade: Uma 
Parceria do Curso de Farmácia da USF e do Conselho 
Regional de Farmácia (CRF). 

O projeto foi desenvolvido pelos alunos do último 
ano com o objetivo de estudar os conteúdos necessários 
para o entendimento dos processos legais (profissional, 
sanitário e civil) e administrativos envolvidos na 
profissão farmacêutica. Foi abordado o ciclo da assistência 
farmacêutica com foco na atenção à saúde, incentivando 
os alunos à prática farmacêutica ética e comprometida, 
bem como despertando a veia humanitária desses 
novos profissionais. 

O evento contou com a participação do presidente do 
CRF-SP, Dr. Marcos Machado. Os acadêmicos fizeram o 
papel dos conselheiros e diretores do Conselho Regional 
de Farmácia. Cerca de 300 pessoas estiveram presentes. 
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I SIMPÓSIO COAPES REGIONAL

O Câmpus Bragança Paulista e a Coordenação Regional do 
Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde 
(Coapes) promoveram, nos dias 3 e 4 de maio, o 
I Simpósio Regional e a I Mostra de Experiências Exitosas 
sobre Integração Ensino-Serviço-Comunidade com o tema 
Coapes – Desafios para a Integração Ensino-Serviço- 
-Comunidade no Brasil. A ação contou com a parceria dos 
municípios de Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança 
Paulista, Joanópolis, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Piracaia, 
Socorro e Vargem e das instituições Centro Universitário 
Faat, Fundação de Ensino Superior de Bragança Paulista, 
Escola Técnica Madre Paulina, Nova Biotec, Departamento 
Regional de Saúde e Centro de Desenvolvimento e 
Qualificação para o SUS. 

O evento contou com a presença de 760 pessoas e teve 
o objetivo de disseminar ao público a importância da 
Coapes para o aprimoramento e a efetivação da integração 
ensino-serviço-comunidade na região.

Durante a mostra, foram inscritos mais de 60 projetos 
de alunos, docentes e profissionais da saúde das cidades 
participantes. 
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XVIII JORNADA FRANCISCANA DE ENFERMAGEM

Nos dias 14 a 16 de maio, foi realizada a XVIII Jornada 
Franciscana de Enfermagem no Câmpus Bragança 
Paulista. Com o tema Enfermagem: Diversas Atuações, 
Diferentes Olhares, o evento discutiu questões da área de 
saúde comuns e específicas do curso de Enfermagem. O 
evento foi aberto para alunos, docentes, público externo e 
profissionais, reunindo 480 pessoas. 

XII JUFARCAMP E I JORNADA DA BIOMEDICINA

Foi realizada, de 14 a 18 de maio, no Câmpus Campinas – 
Swift, a XII Jornada Universitária Farmacêutica (Jufarcamp) 
e a I Jornada da Biomedicina, com o tema O Cuidado 
Integral em Saúde: Repensando Práticas e 
Superando Desafios. 

A Jufarcamp é um evento científico organizado por 
estudantes e docentes do curso de Farmácia da USF. 
O objetivo é aproximar alunos de profissionais das 
diversas áreas de atuação farmacêutica, oferecendo 
uma programação para que os participantes possam 
complementar e aprimorar sua formação acadêmica. 

A XII Jufarcamp trouxe inovações no campo científico, com 
atividades teóricas e práticas de formato diferenciado, 
incluindo os principais tópicos de interesse das grandes 
áreas das ciências farmacêuticas. No último dia da 
Jornada, foi realizada a III Gincana Solidária, em que os 
alunos foram convidados a arrecadar produtos de higiene 
para instituições beneficentes da região. Cerca de 
430 pessoas participaram do evento.
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CAMPANHA STRLESS

Os alunos do curso de Medicina do Câmpus 
Bragança Paulista promoveram, no dia 17 de maio, 
a Campanha STRLESS.

Por meio da atividade, 20 estudantes de Medicina puderam 
relaxar e aprender exercícios de alongamento e respiração 
com os acadêmicos do curso de Fisioterapia. 

COMO ESTÁ SUA SAÚDE?

O curso de Farmácia, do Câmpus Campinas – Swift, 
promoveu a campanha de conscientização com o tema 
Como Está sua Saúde?. A atividade foi realizada nos dias 
10 e 23 de maio pelos alunos do primeiro semestre do 
curso e abordou a prevenção e o diagnóstico sobre as 
mais variadas doenças. Cerca de 500 pessoas 
foram beneficiadas. 

MOSTRA DE TRABALHOS

O Curso de Psicologia do Câmpus Itatiba promoveu, no dia 
11 de junho, a Mostra de Trabalho de Conclusão de Curso 
em Psicologia.

Esse evento teve por objetivo apresentar os trabalhos dos 
alunos e reuniu um público de 430 pessoas.

VOCÊ TEM PARADO ULTIMAMENTE 
PARA REFLETIR SOBRE SUA SAÚDE?

O curso de Farmácia do Câmpus Bragança Paulista 
realizou, no dia 23 de maio, o evento Você Tem Parado 
Ultimamente para Refletir sobre sua Saúde?. A atividade 
celebrou o encerramento do 1.º semestre letivo de 
2018 por meio de ações integrativas entre diferentes 
disciplinas do curso de Farmácia.

Os trabalhos abordaram temas como obesidade, 
diabetes, hipertensão, câncer de pulmão, câncer de 
mama, quantidade de açúcar nos alimentos, proteção 
solar, entre outros. Cerca de 600 pessoas prestigiaram 
o evento. 
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XVIII JOFISIO

O Câmpus Bragança Paulista promoveu, nos dias 
17 a 20 de abril, a XVIII Jofisio – Jornada Franciscana de 
Fisioterapia. Com o tema A Fisioterapia do Século XXI, o 
evento discutiu assuntos atuais da área de saúde comuns 
e específicos do curso de graduação. Cerca de 500 pessoas 
estiveram presentes. 

VII SIMPÓSIO FARMACÊUTICO NO SUS

O Câmpus Bragança Paulista promoveu o VII Simpósio 
O Farmacêutico no SUS, com o tema Consultório 
Farmacêutico: Tendências e Oportunidades no SUS. O 
evento foi realizado no dia 17 de maio e contou com 
320 participantes.
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PROJETOS

FISIOTERAPIA HOSPITALAR

Com o objetivo de oferecer aos alunos uma vivência nos 
cuidados do ambiente de enfermaria, o projeto Fisioterapia 
Hospitalar permite ao acadêmico avaliar, triar, propor 
tratamento, discutir casos e até atender pacientes sob a 
orientação de seus professores. 

Além de beneficiar o aluno, a prática auxiliou no 
atendimento de 77 pacientes internados no HUSF 
em 2018.

FOLLOW-UP DE RECÉM-NASCIDOS DE ALTO RISCO

Trinta e seis bebês recém-nascidos receberam 
atendimento fisioterápico promovido pelo projeto 
Follow-Up. A iniciativa capacita o aluno a identificar, 
avaliar e tratar recém-nascidos com risco de atraso no 
desenvolvimento neuropsicomotor. Durante a atividade, os 
alunos de Fisioterapia aprendem a manejar instrumentos 
de avaliação do desenvolvimento, treinam a execução de 
condutas de estimulação precoce e prestam orientações 
aos pais e aos responsáveis para o trabalho ter 
continuidade em casa.

AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA DESPORTIVA

Os alunos de Fisioterapia atuam na avaliação e no 
atendimento de atletas amadores e profissionais que 
apresentam algum sinal ou sintoma de comprometimento 
físico relacionado à atividade desportiva. A ação, que busca 
a prevenção e a reabilitação do paciente, atendeu 
37 pessoas em 2018.

FISIOTERAPIA AQUÁTICA NO ATENDIMENTO 
DE CRIANÇAS COM DISFUNÇÃO NEUROMOTORA

Com o objetivo de proporcionar aos alunos uma 
experiência real, o projeto Fisioterapia Aquática no 
Atendimento de Crianças com Disfunção Neuromotora 
ofereceu atendimento para 36 jovens. 

A ação foi realizada semanalmente no setor de 
Hidroterapia da Unidade de Medicina e Reabilitação 
Clínica de Fisioterapia de Bragança Paulista, com recursos 
e equipamentos específicos da fisioterapia aquática, 
fazendo também a avaliação de postura por meio da 
captura de imagens.

SEM DOR

Na edição deste ano, o projeto Sem Dor atendeu 
21 pacientes que apresentavam algum tipo de dor crônica 
e estavam submetidos a acompanhamento médico. A 
ação incluiu atendimentos individuais com recursos de 
massoterapia realizados na Clínica-Escola de 
Fisioterapia da USF.

FISIOTERAPIA EM NEUROLOGIA

Divididos em duplas, os alunos de Fisioterapia atuam 
4h semanais na Clínica-Escola de Fisioterapia da USF, 
sob orientação de seus professores, no atendimento 
de três pacientes neurológicos decorrentes de acidente 
vascular cerebral, traumatismo craniano e mal 
de Parkinson. 

Os atendimentos consistem na elaboração dos objetivos 
e condutas fisioterapêuticos, no acompanhamento e na 
execução do tratamento proposto, além da realização 
da evolução da terapia e das orientações domiciliares 
para o paciente.
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HUMANIZAÇÃO DO ESPAÇO HOSPITALAR

Em um trabalho de pesquisa, os alunos dos cursos de 
Arquitetura e Urbanismo, Enfermagem, Fisioterapia, 
Psicologia e Engenharia Civil identificaram possíveis 
intervenções na estrutura física organizacional e/ou 
comportamental no hospital HUSF, a fim de contribuir 
para o replanejamento estratégico das atividades de 
uso, operação e manutenção, visando à promoção da 
saúde e à humanização dos espaços hospitalares. Essas 
necessidades de mudança consideram tanto o ponto de 
vista dos técnicos quanto o ponto de vista dos usuários. 

PROMOÇÃO DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Ações para a promoção da saúde que considerem as 
características e as singularidades dos indivíduos são 
um desafio nos serviços de atenção primária à saúde. 
Assim, os alunos dos cursos de Fisioterapia, Farmácia, 
Enfermagem, Odontologia e Psicologia participam de 
encontros semanais com seus orientadores para a 
discussão da temática, planejamento e aplicação das 
ações visando ao empoderamento do público-alvo. 
Espera-se que, ao final de cada edição do projeto, os 
alunos estejam em concordância com a Política Nacional 
de Saúde e Educação em Saúde, a fim de melhorar os 
indicadores de cuidados da população atendida.

ADOTE UM PACIENTE

O projeto de extensão Adote Um Paciente é realizado 
anualmente no Câmpus Campinas – Swift com os 
estudantes de Farmácia e tem a duração de quatro 
meses. Divididos em equipes, os alunos entrevistam e 
selecionam pacientes portadores de doenças crônicas e 
usuários de medicamentos contínuos e buscam, utilizando 

seus conhecimentos, otimizar a resposta terapêutica do 
tratamento, minimizando possíveis reações adversas e 
outras interações medicamentosas. 

Ao final do projeto, os alunos apresentam as propostas 
de intervenções farmacêuticas e os resultados, os quais 
envolvem as melhorias obtidas no tratamento do paciente. 
Vinte pessoas foram atendidas em 2018.

FISIOTERAPIA EM ONCOLOGIA MAMÁRIA

A atuação do profissional fisioterapeuta em oncologia é 
fundamental na prática clínica e em pesquisas científicas 
que mostram a eficácia dos tratamentos realizados por 
uma equipe multiprofissional. Com o projeto Fisioterapia 
em Oncologia Mamária, o aluno participante deve propor 
objetivos e condutas terapêuticas às pacientes mulheres 
que passaram por cirurgia de câncer de mama. Com 
encontros de 2 horas semanais, 109 mulheres foram 
beneficiadas com a iniciativa em 2018.

FISIOTERAPIA EM UROGINECOLOGIA

O tratamento conservador é considerado primordial na 
abordagem da incontinência urinária, sendo a fisioterapia 
um método de escolha não invasivo, seguro e com 
mínimos efeitos colaterais. O projeto Fisioterapia em 
Uroginecologia busca inserir os acadêmicos na rotina 
do atendimento ambulatorial, com vivência na atuação 
fisioterapêutica em um grupo de reabilitação e na atenção 
secundária à saúde. 

Em 2018, a atividade compreendeu a educação, a 
orientação e a execução de exercícios supervisionados 
para 104 mulheres com incontinência urinária 
na Clínica-Escola de Fisioterapia em grupo de 
atendimento especializado.
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ASSISTÊNCIA HUMANIZADA AO PARTO E ALEITAMENTO MATERNO

Realizado para parturientes e puérperas, o projeto 
incentiva a mobilidade e a participação ativa da mulher e 
do acompanhante durante o trabalho de parto. O trabalho 
é desenvolvido por alunos do curso de Farmácia, que 
utilizam recursos não farmacológicos para o alívio da dor, 
como exercícios respiratórios, relaxamento muscular, 
massagem lombossacral e banho de chuveiro. Após o 
parto, os estudantes também orientam e incentivam as 
pacientes a realizar o aleitamento materno, utilizando 
técnicas de posicionamento mãe e bebê e pega adequada. 
Treze mulheres foram atendidas neste projeto.

VIVÊNCIA PRECOCE EM FISIOTERAPIA

O projeto Vivência Precoce em Fisioterapia considera 
a necessidade de inserir precocemente os alunos em 
atividades práticas já nos primeiros semestres do curso. A 
ação prevê a observação dos atendimentos fisioterápicos 
realizados pelos estudantes do estágio por um professor 
responsável. Em 2018, foram atendidos 32 pacientes por 
meio do projeto.

DOENÇAS INFECCIOSAS NA GESTAÇÃO

Realizado no dia 16 de maio, o Simpósio de Doenças 
Infecciosas na Gestação teve por objetivo orientar jovens 
sobre as infecções que podem ocorrer durante a gravidez. 
A atividade provocou uma reflexão sobre a importância 
das medidas preventivas para evitar a transmissão 
de doenças como HIV e sífilis congênita, por exemplo, 
salientando a importância de um pré-natal adequado.

O evento teve como público um grupo de 25 gestantes nos 
municípios de Bragança Paulista e Joanópolis, além de 
20 alunos do curso de Medicina da USF.

AMAMENTAR

O projeto Amamentar é organizado por alunos do 
curso de Medicina e tem o objetivo de incentivar o 
aleitamento materno de recém-nascidos, oferecendo mais 
conhecimentos às mães, esclarecendo possíveis dúvidas 
sobre a técnica correta, desconstruindo falsos conceitos e 
propiciando a sensibilização aos estudantes.

Em 2018, a ação beneficiou 140 gestantes e seus bebês 
nascidos no Hospital Universitário São Francisco, 
em encontros realizados semanalmente com 
aproximadamente 2 horas de duração.

SEU INTESTINO, SEU AMIGO

A doença inflamatória intestinal é considerada um dos 
grandes problemas da população moderna, pois tende 
a ser progressiva, gerando grandes empecilhos para a 
qualidade de vida de seus portadores. Assim, no dia 19 de 
maio, Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, os 
alunos do curso de Medicina se comprometeram a divulgar 
a enfermidade em campanhas on-line, fôlderes, cartazes e 
palestras para os funcionários da USF. Cerca de 
400 pessoas foram beneficiadas com a iniciativa.

105

DI
M

EN
SÃ

O 
| E

N
SI

N
O,

 
PE

SQ
UI

SA
 E

 E
XT

EN
SÃ

O



LIGAS ACADÊMICAS

As Ligas Acadêmicas oferecem aos alunos a oportunidade 
de aprofundar os temas da medicina em aulas presenciais, 
produções científicas e pesquisa, além de prestar serviços 
à comunidade. As Ligas presentes na Universidade São 
Francisco são filiadas e de posse do Centro Acadêmico 
Rolando Tenuto, que tem a responsabilidade de 
administrá-las. 

LIGA ACADÊMICA TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS

Liga Acadêmica de Infectologia e Parasitologia Doutor José Ribamar Borges Mendes 1 aula de capacitação, 6 aulas teóricas, 1 curso 
introdutório e 2 projetos de extensão

Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos Professora Doutora Denise Priolli 1 aula aberta, 8 aulas teóricas e 2 cursos 
introdutórios

Liga Acadêmica de Dermatologia Doutor Djalma Carmignotto 4 aulas abertas, 8 aulas teóricas e 2 eventos

Liga Acadêmica de Gastroenterologia e Cirurgia do Aparelho Digestivo 1 atividade prática, 8 aulas teóricas, 1 curso 
introdutório e 1 projeto de extensão

Liga Acadêmica de Coloproctologia Professor Doutor Carlos Augusto Real Martinez 2 cursos introdutórios, 5 aulas teóricas, 4 aulas 
abertas, 1 evento e estágio

Liga Acadêmica de Oncologia Doutor Marcelo Leite Vieira 1 aula aberta, 1 aula prática (estágio), 9 aulas 
teóricas, 1 projeto

Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia Professor Waldemar Muniz 4 aulas abertas, 8 aulas teóricas e 2 eventos

Liga Acadêmica de Cirurgia Vascular Doutor Márcio Villaça 2 aulas práticas, 8 aulas teóricas,  1 curso 
introdutório e 3 eventos

Liga Acadêmica de Neurologia e Neurociência Professor Mestre João Batista de Andrade 6 aulas teóricas, 1 curso introdutório e 1 projeto 
de extensão
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LIGA ACADÊMICA TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS

Liga Acadêmica de Neurologia e Neurociência 
Professora Doutora Karen Antonia Girotto Takazaki

1 aula aberta, 11 aulas teóricas,  1 curso introdutório, 
3 eventos

Liga de Neurocirurgia Doutor Carlos Tadeu Parisi de Oliveira
1 aula aberta, 1 aula optativa, 10 aulas teóricas, 
2 cursos introdutórios, 1 evento e 1 projeto 
de extensão

Liga Acadêmica de Oftalmologia Doutora Stella Maria Rosa Olivalves 2 aulas teóricas e 1 curso introdutório

Liga Acadêmica de Otorrinolaringologia e 
Cirurgia Cérvico-Facial Professor Doutor Gerson Canella

16 aulas teóricas, 1 capacitação e 
1 projeto de extensão

Liga Acadêmica de Clínica Médica Leonardo Vieira dos Santos 4 aulas abertas, 2 aulas teóricas e 1 curso 
introdutório

Liga Acadêmica de Cardiologia Doutor José T. A. Tartari 2 aulas abertas, 3 aulas teóricas e 1 curso 
introdutório

Liga Acadêmica de Urgência e Emergência Doutor Mário Mantovani 1 aula aberta, 9 aulas teóricas,  2 cursos 
introdutórios e 2 eventos

Liga Acadêmica de Endocrinologia e Metabologia Doutor Antonio Carlos Botta de Assis 2 aulas teóricas

Liga Acadêmica de Cirurgia Geral Doutor Célio Gayer 2 cursos introdutórios e 13 aulas teóricas

Liga Acadêmica de Pediatria Doutor Samuel Haberkorn 7 aulas teóricas e 2 projetos de extensão

Liga Acadêmica de Pediatria Professor Doutor Djalma Roque Lessa 2 aulas teóricas, 1 curso introdutório e 1 evento

Liga Acadêmica do Riso Professor Gilberto Romani 1 aula aberta, 1 aula prática, 4 aulas teóricas e 
1 curso introdutório

Liga Acadêmica de Semiologia e Propedêutica Doutora Cláudia Maria Ferreira da Silva 1 aula teórica, 1 curso introdutório e 3 eventos 
e estágio
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LIGA ACADÊMICA TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS

Liga Acadêmica da Saúde Mental Doutora Regina Caeli Guerra Poças 11 aulas teóricas e 3 cursos introdutórios

Liga Acadêmica de Anestesiologia e Medicina Intensiva Doutor Luiz Antônio Fiorelli 1 aula aberta, 1 aula de capacitação,  15 aulas 
teóricas, 3 cursos introdutórios e 1 evento

Liga Acadêmica de Cirurgia Plástica 3 aulas teóricas e 1 curso introdutório

Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia Doutora Carolina Menon Romani
5 aulas abertas, 1 aula prática, 
18 aulas teóricas, 2 cursos introdutórios, 
2 eventos e 2 projetos de extensão

Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade Professor Vitor Piquera 7 aulas abertas, 34 aulas práticas, 
13 aulas teóricas e 2 cursos introdutórios

Liga Acadêmica de Medicina Legal e Perícia Médica 1 aula aberta, 9 aulas práticas, 20 aulas teóricas, 
2 cursos introdutórios e 1 evento

Liga Acadêmica de Nefrologia Professor Ruy Eneas M. B. Souza 2 aulas teóricas, 8 aulas teóricas/práticas, 
1 curso introdutório e 1 evento

Liga Acadêmica de Neonatologia Doutor Flávio de Luca Campello Júnior 1 aula aberta, 10 aulas teóricas 
e 1 curso introdutório

Liga Acadêmica de Nutrologia Doutora Lívia de Brito Barbosa 1 aula aberta, 1 aula prática, 8 aulas teóricas, 
1 curso introdutório e 2 eventos

Liga Acadêmica de Fisiologia, Anatomia e Bioquímica Doutora Celena Maria Zani de Sousa 3 aulas abertas, 11 aulas teóricas, 2 cursos 
introdutórios e 2 eventos

Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade 1 aula aberta, 3 aulas práticas, 
3 aulas teóricas e 1 curso introdutório

Liga Acadêmica de Cirurgia Pediátrica Professor Doutor Pedro Izzo 2 aulas teóricas e 1 curso introdutório

Liga Acadêmica de Gestão em Saúde 1 aula prática, 9 aulas teóricas, 
1 curso e 2 aulas abertas

Liga Acadêmica de Pneumologia e Tisiologia 2 aulas abertas, 3 aulas teóricas e 
1 curso introdutório
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NÚCLEO DE PASTORAL UNIVERSITÁRIA
A Pastoral Universitária, apoiada na missão e na experiência de São Francisco de Assis, 
realiza ações de formação humana e cristã, grupo de estudo, encontros, celebrações 
litúrgicas, entre outras. Por meio do programa Paz e Bem, em parceria com o Núcleo de 
Extensão Universitária, foram realizadas ações envolvendo a comunidade acadêmica. 

AÇÃO PÚBLICO

Acolhida aos calouros 3 700

23.ª Caminhada ao Santuário de Nossa 
Senhora Aparecida em Pedra Bela (SP) 870

Campanha Solidária em prol do Serviço 
Franciscano de Solidariedade 240

Celebração de Páscoa 790

Alverne – Encontro de Formação 
em Balneário Camboriú (SC) 120

Missas semanais 3 410

Grupo de oração 640

AÇÃO PÚBLICO

Curso de extensão Doutrina Social da 
Igreja, em parceria com a Arquidiocese 
de Campinas (SP)

30

Palestra Espiritualidade Franciscana 380

Congresso Missionário Franciscano – 
Guatemala 200

Retiro Universitário Franciscano 105

Exposição de Presépios na USF 6 000

Oração pela Paz 1 520

Encontro de Espiritualidade Franciscana 
em São Pedro (SP) 95
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ORAÇÃO PELA PAZ
Realizado no mês de outubro, o evento reuniu alunos 
e representantes da Seicho-No-Ie do Brasil, da Igreja 
Comunidade da Graça, do Templo Taikanji, da Babalorixá 
Bill de Xangô, do Espiritismo, da Igreja Greco-Melquita 
Católica no Brasil, da Comunidade Islâmica Xiita no Brasil, 
da Federação Afro Cultural Grupo Endara, do Budismo 
Monge Jonathan Raichart, da Diocese Anglicana de São 
Paulo e da Mobilização Jesus. 

Os convidados foram recebidos pelo presidente da Casa de 
Nossa Senhora da Paz, Frei Thiago Alexandre Hayakawa, 
pelo coordenador da Pastoral Universitária, Frei Vitório 
Mazzuco Filho, e pelo Pró-Reitor de Administração e 
Planejamento, Adriel de Moura Cabral. Durante o encontro, 
os participantes dialogaram e realizaram preces inter- 
-religiosas pela paz no mundo.
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RETIRO UNIVERSITÁRIO
No dia 16 de junho, foi realizado o III Retiro Universitário da 
USF, no Convento Franciscano em Bragança Paulista, com 
o tema Encontro de Corações no Mesmo Desejo.

No segundo semestre, no dia 10 de novembro, a quarta 
edição do retiro reuniu um novo grupo entre alunos, 
funcionários administrativos e docentes com o tema bíblico 
José do Egito, É Preciso Acreditar na Verdade dos Sonhos. 

A atividade incluiu leitura de textos bíblicos, reflexão, 
momentos de silêncio e muita meditação. A participação 
de todos foi expressiva e de muito interesse.
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23.ª CAMINHADA PEDRA BELA
No mês de março, foi realizada a 23.ª Caminhada 
Pedra Bela, em Bragança Paulista. 

Todo o caminho foi percorrido com muita conversa, preces, 
músicas e momentos de meditação. A USF mais uma vez 
esteve presente com um significativo número de alunos, 
professores e funcionários. 

Toda a experiência de 
aprendizagem se inicia com 
uma experiência afetiva. Fome 
é afeto. O pensamento nasce do 
afeto, nasce da fome.

Rubem Alves
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MÊS FRANCISCANO
Em comemoração ao Dia de São Francisco de Assis, a 
USF promoveu uma série de atividades para homenagear 
seu patrono.

Bênção dos Animais

No Câmpus Bragança Paulista, além da bênção dos 
animais, foi realizado um Encontro Pet, com a presença de 
veterinários, nutricionistas, empresas pet e animais para 
adoção com a ONG Faros D’ajuda.

No Câmpus Itatiba, o evento recepcionou os animais de 
estimação e seus donos em uma bênção especial.
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
A gratuidade dos serviços ofertados pela USF deve ser entendida como a reafirmação do compromisso social estabelecido 
em sua missão. Alguns cursos de graduação e pós-graduação estabelecem, em seus projetos pedagógicos, práticas de 
estágios que oportunizam a realização de serviços comunitários. Isso possibilita que as teorias e técnicas trabalhadas em 
sala de aula sejam praticadas, enquanto a sociedade se beneficia com um atendimento especializado e diferenciado.

NÚCLEOS DE PRÁTICAS JURÍDICAS
Por meio de seus Núcleos de Prática Jurídica (NPJs), a USF 
presta atendimento jurídico gratuito à população carente, 
orientando e esclarecendo dúvidas em todas as áreas 
do Direito. Com esse serviço, a USF contribui de maneira 
efetiva para a construção da cidadania, fazendo com que 
alunos e funcionários assumam seus papéis de agentes 
transformadores da sociedade.

Entre as principais atividades dos NPJs está o auxílio ao 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 
(Cejusc), viabilizado por um convênio firmado com o Poder 
Judiciário. O auxílio consiste na triagem e no agendamento 
de reclamações que são passíveis de serem solucionadas 
em sessões de conciliação e mediação.

Os NPJs da USF contam com salas de recepção, além de 
salas de atendimento individualizadas para garantir aos 
consulentes sigilo e comodidade.

TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS EM 2018

Bragança Paulista 383

Itatiba 116

CLÍNICA ODONTOLÓGICA
As clínicas de ensino e prestação de serviços em 
odontologia são constituídas por 126 consultórios 
completos e recursos automatizados, além de um 
centro de radiologia e imaginologia, permitindo que 
136 atendimentos sejam realizados simultaneamente. 
Essa infraestrutura, além de beneficiar muitas pessoas, 
permite a realização de programas governamentais, a 
exemplo do Centro de Especialidades Odontológicas do 
Ministério da Saúde via demanda do Sistema Único de 
Saúde. As instalações também são cenário para o estágio 
supervisionado dos alunos. 

A praça-clínica do curso possui uma área de 1 500 m² e 
presta auxílio, mediante solicitação, à Universidade Aberta 
do SUS, à Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo e 
à Secretaria Municipal da Saúde de Bragança Paulista. 
Assim, a Clínica-Escola tem o reconhecimento de todos 
os níveis governamentais e das entidades da odontologia 
brasileira, como o Conselho Regional de Odontologia de 
São Paulo, a Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas 
e a Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas.

Em 2018, foram contabilizados 7 146 atendimentos em 
diversas especialidades da clínica e em outras ações 
odontológicas realizadas pela unidade móvel, por meio 
dos projetos Sorriso de Clara e Odontologia Cidadã.Base: novembro/2018.
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CLÍNICA-ESCOLA DE FISIOTERAPIA
A Clínica-Escola de Fisioterapia tem como objetivo 
prover à comunidade, por meio de práticas de estágios 
curriculares, atendimentos de fisioterapia em diversas 
áreas e especialidades, além de atividades práticas e 
observacionais que enriquecem diferentes disciplinas 
e projetos de extensão e pós-graduação do curso. 
Em seus 17 anos de história, a clínica teve a qualidade 
de seu trabalho reconhecida pela diversidade dos 
encaminhamentos que recebeu dos diferentes serviços de 
saúde de toda a região Bragantina. 

A Clínica-Escola de Fisioterapia atende às seguintes 
especialidades: fisioterapia aplicada à traumatologia, 
ortopedia e reumatologia; fisioterapia aplicada à 
neurologia; fisioterapia aplicada à saúde da criança e 
do adolescente; fisioterapia aplicada à cardiologia e 
pneumologia; fisioterapia aplicada à saúde da mulher 
e urologia; fisioterapia aplicada à prótese e órtese; 
fisioterapia aplicada à dermatologia funcional e 
fisioterapia desportiva. Em 2018, foram realizados 
7 145 atendimentos.

SERVIÇO-ESCOLA DE PSICOLOGIA
O Serviço-Escola do curso de Psicologia, presente nos 
Câmpus Campinas e Itatiba, atende aos objetivos de 
ensino, pesquisa e extensão do curso de Psicologia e 
baseia-se em um modelo ético de formação e conduta 
condizente com a missão da USF. O espaço possibilita 
ao aluno a realização das atividades práticas de estágio 
supervisionado diretamente ligadas à prestação de 
serviços e ao trabalho de extensão. 

Para atender às suas demandas, a Universidade mantém 
convênios e parcerias com organizações públicas e 
privadas, provendo atendimentos clínico, escolar, 
organizacional, social e hospitalar para a comunidade. 

TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS EM 2018

Câmpus Campinas 3 101

Câmpus Itatiba 1 980
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ATENDIMENTOS NO HUSF
Os estudantes do curso de Medicina da Universidade São 
Francisco têm a oportunidade de vivenciar as práticas 
da profissão no Hospital Universitário São Francisco na 
Providência de Deus (HUSF). Tal estrutura permite ao aluno 
o contato com diferentes áreas do conhecimento médico, e 
a visualização de horizontes mais amplos para o exercício 
da medicina, oferecendo oportunidades para a escolha da 
especialidade do futuro profissional. 

Em 2018, a Instituição alcançou os seguintes números.

Atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde.

Ambulatório 55 763

Internação clínica cirúrgica 3 688

Internação clínica ginecológica 199

Internação clínica médica 2 121

Internação clínica obstétrica 2 055

Internação clínica pediátrica 1 207

Internação clínica psiquiátrica 370

Cirurgias (incluindo partos) 5 373

A sabedoria não se transmite. 
É preciso que a gente mesmo 
a descubra depois de uma 
caminhada que ninguém 
pode fazer em nosso lugar, e 
que ninguém nos pode evitar. 
Porque a sabedoria é uma 
maneira de ver as coisas. 

Marcel Proust
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NÚCLEO DE EMPREGABILIDADE 
E EMPREENDEDORISMO
A USF, atenta às exigências de um mercado de trabalho 
bastante seletivo e focado em profissionais dispostos 
a acompanhar as mudanças atuais no mundo do 
trabalho, mantém o Núcleo de Empregabilidade e 
Empreendedorismo (NEP) para pensar estrategicamente a 
empregabilidade de seus estudantes e egressos.

O principal objetivo do NEP é disponibilizar serviços 
gratuitos para orientação e formação profissional, 
favorecendo o acesso ao mercado de trabalho e 
promovendo a integração entre alunos e empresas 
parceiras. Atualmente, o NEP está presente em todos os 
câmpus da USF e encontra-se vinculado à Pró-Reitoria de 
Ensino, Pesquisa e Extensão. 

OBJETIVOS DO NEP
• Promover a integração entre empresas, alunos, 

ex-alunos e a USF.

• Preparar os estudantes para o desenvolvimento das 
atividades profissionais.

• Identificar e promover atividades que contribuam 
com o desenvolvimento dos alunos de acordo com as 
exigências do mercado de trabalho.

• Fomentar, coordenar e controlar a realização 
de estágios.

• Registrar e controlar os termos de convênio e 
termos de compromisso de estágio firmados entre 
organizações concedentes, a USF e os alunos.

NEP EM NÚMEROS

Empregadores cadastrados 3 803

Novos currículos cadastrados 1 650

Vagas cadastradas 8 013
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PLATAFORMA ON-LINE
O Portal do NEP está disponível para consulta e cadastro 
de alunos, ex-alunos e empresas. Além do acesso on-line, 
cada câmpus oferece, em seu NEP, serviços gratuitos aos 
interessados.

ATIVIDADES DO NEP
O NEP também promove palestras, encontros e cursos 
de extensão sobre assuntos diversos voltados à 
empregabilidade, para direcionar os alunos para o 
mercado e para o contexto empregatício. Entre suas 
ações, destacam-se

• parcerias com empresas e instituições;

• programa de preparação profissional;

• orientação para elaboração de currículo;

• capacitação em diversas áreas de desenvolvimento 
profissional;

• programa de acompanhamento de egressos;

• encaminhamento de discentes e egressos para 
oportunidades de trabalho com empresas parceiras.

TEMAS CÂMPUS
DATAS DE 

REALIZAÇÃO
PÚBLICO

Emprego ou Carreira? O Sentido e o Significado 
do seu Trabalho Bragança Paulista 19 de maio 40 alunos de diferentes cursos

Mercado de Trabalho Processo Seletivo: 
Como Enfrentá-los Campinas – Swift 23 de maio 60 alunos de diferentes cursos

Gerenciamento de Carreira Itatiba 6 de junho 50 alunos de diferentes cursos

Ciclo de Palestras sobre Empregabilidade Itatiba 18 de setembro a 
2 de outubro 160 alunos de diferentes cursos

Ciclo de Palestras sobre Empregabilidade Bragança Paulista 18 e 25 outubro 180 alunos de diferentes cursos

Linkedin Itatiba 30 de outubro 80 alunos de diferentes cursos

PALESTRAS
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CAFÉ E EMPREGABILIDADE 

Com a proposta de fortalecer as relações da USF com 
as empresas em que a Instituição atua, o Núcleo de 
Empregabilidade promoveu encontros, reunindo diversos 
representantes de empresas em seus câmpus.

A ação também contou com a participação do palestrante 
Vagner Rodrigues dos Santos que apresentou o tema 
Executive Coaching – Potencializando sua Empresa de 
Dentro para Fora.

INOVAÇÕES 2018

No mês de outubro, o NEP avançou com participação ativa 
em duas redes sociais, Instagram e Linkedin, visando a 
uma maior proximidade entre universidade, alunos e 
ex-alunos.

Em dois meses, o perfil do NEP no Instagram alcançou 
mais de mil seguidores, que acompanham diariamente as 
publicações de vagas efetivas e trainee, oportunidades de 
estágio, dicas de empregabilidade e novidades do mundo 
dos negócios.
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NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 
A DISTÂNCIA
O Núcleo de Educação a Distância (Nead) da USF oferece 
disciplinas, cursos e programas que alcançam a totalidade 
dos alunos da Universidade, de forma que, em 2018 
mais de 11 mil alunos participaram de alguma atividade 
a distância. 

O núcleo busca o aperfeiçoamento constante e a elevação 
da qualidade em todos os sentidos. Em 2018, foram 
desenvolvidas ações de aprimoramento dos processos 
avaliativos e de ampliação do número de programas de 
apoio aos estudantes, visando à melhora do desempenho 
acadêmico e à atualização de materiais didáticos por meio 
de recursos mais interativos e dinâmicos. 

No segundo semestre, deu-se início ao projeto de 
expansão da oferta de cursos na modalidade Educação a 
Distância (EAD), bem como à estruturação de novos polos 
de apoio presenciais, dentro e fora dos câmpus.

Para 2019, o Nead se prepara para oferecer um portfólio de 
quase 20 cursos em seis polos de apoios presenciais, além 
de dar suporte a 20% de ampliação na oferta de EAD nos 
cursos presenciais. 

NÚCLEO DE ATENDIMENTO 
PSICOPEDAGÓGICO E APOIO AO 
ESTUDANTE COM NECESSIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIAIS
O Núcleo de Atendimento Psicopedagógico e Apoio ao 
Estudante com Necessidades Educativas Especiais 
(NAP), vinculado à Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, é o órgão encarregado de gerir e fornecer 
apoio psicopedagógico aos discentes com dificuldades de 
aprendizagem que necessitam de orientação de leitura 
e estudo, e apoio técnico especializado aos alunos com 
deficiência ou mobilidade reduzida. No contexto educativo, 
o atendimento psicopedagógico e especializado é parte do 
processo de inclusão social e expressa uma dimensão de 
direitos humanos e de justiça que pressupõe o acesso e a 
participação de todos nas diferentes esferas da estrutura 
social, a garantia de liberdade e o estabelecimento de 
princípios de equidade.
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FRENTES DE ATUAÇÃO
O trabalho do NAP é organizado em três frentes 
de atuação.

• Atendimento psicopedagógico ao estudante. 

• Atendimento e apoio ao estudante com necessidades 
educativas especiais.

• Capacitação e orientação psicopedagógica aos 
docentes e funcionários administrativos. 

Em 2018, o NAP realizou 180 atendimentos 
psicopedagógicos, 1 247 atendimentos especializados e 
atividades que incluíram

• cursos de ledor/escriba para alunos do curso de 
Pedagogia Bragança Paulista;

• cursos de ledor/escriba para funcionários de 
diversos setores da USF, nos câmpus Itatiba, 
Campinas e Bragança Paulista;

• atendimentos/acompanhamentos educacionais 
especializados;

• análises de laudos para vestibular;

• acompanhamentos de ledores/escriba em provas;

• orientações especializadas aos docentes;

• reuniões com coordenadores de cursos;

• reuniões periódicas com os alunos com deficiência e 
com seus familiares (quando necessário).

Se não estão virando as 
páginas de um livro, eles não 
conseguem pensar. Sempre que 
se dizem pensando, eles estão, 
na realidade, simplesmente 
respondendo a um estímulo: 
o pensamento que leram... 
Na verdade eles não pensam; 
eles reagem.

Nietzsche 
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NÚCLEO DE APOIO CONTÁBIL E 
FISCAL À RECEITA FEDERAL
Criado em 2016, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal à 
Receita Federal (NAF) contribui para a formação dos 
alunos do curso de Ciências Contábeis por meio de 
orientação e assistência contábil e fiscal a cidadãos de 
baixa renda e também a entidades sem fins lucrativos.

Com um espaço de atendimento à comunidade no Câmpus 
Bragança Paulista, o núcleo beneficia a população local, 
bem como moradores da região sul de Minas Gerais. A 
iniciativa desenvolve práticas educativas por meio de 
diversas ações de educação contábil e fiscal, como cursos 
e palestras presenciais no Câmpus Bragança Paulista, e 
cursos on-line com qualidade reconhecida pela sociedade 
e pelo mercado de trabalho. 

OBJETIVOS
• Proporcionar aos estudantes a formação sobre a 

função social dos tributos e dos direitos e deveres 
associados à tributação.

• Qualificar o futuro profissional, proporcionando a 
aplicação do seu aprendizado acadêmico, assim como 
a geração de conhecimento acerca das obrigações 
tributárias, por meio de discussões, palestras, grupos 
de estudo, treinamentos e visitas guiadas.

• Disponibilizar orientação contábil e fiscal pelos 
estudantes universitários para pessoas físicas de baixa 
renda, além de microempresas, microempreendedores 
individuais e entidades sem fins lucrativos.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NAF
• Consulta cadastral e fiscal de pessoa física e pessoa 

jurídica perante a Receita Federal e Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional.

• Agendamento nas agências da Receita Federal.

• Emissão de 2.ª via do CPF.

• Emissão de certidão negativa de débitos de pessoas 
físicas e jurídicas na Receita Federal e na Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional.

• Auxílio na emissão de Darf.

• Auxílio na emissão de Guia de Previdência Social (GPS).

• Orientações sobre Declaração do Imposto de Renda de 
pessoas físicas.

• Registro, alteração, baixa e outras orientações ao 
microempreendedor individual.

• Declaração Anual do Microempreendedor Individual 
(MEI).

• Declaração de Imposto Territorial Rural.

• Parcelamento de dívida ativa com a Receita Federal e 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

• Cadastro Específico do INSS (CEI).

• Declaração de Informação Sobre a Obra (Diso).

• Restituição de valores por meio de pedido eletrônico. 
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ATENDIMENTOS REALIZADOS EM 2018 TOTAL

Imposto de Renda de Pessoa Física 367

Pedido de restituição de valores indevidamente pagos à Receita Federal e à 
Previdência Social 213

Consultas de situação fiscal de empresas e de pessoas físicas 66

Consultas de dívidas de pessoa física e jurídica 25

Parcelamentos de dívidas junto à Receita Federal e à Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional 28

Imposto Territorial Rural 32

Contagem de tempo para aposentadoria 12

Abertura e fechamento de empresas 14

Darf – IRPF 120

Darf – Parcelamento 128

DASN – Simples Nacional 44

Declaração de MEI 7

Agendamento Receita Federal 14

Declaração de Informação Sobre a Obra (Diso) 13

Matrícula CEI 8

Segunda via do CPF 11
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IRPF 2018

Em parceria com o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, o 
Câmpus Bragança Paulista promoveu, no dia 3 de abril, a 
palestra Principais Mudanças – IRPF 2018. O objetivo do 
evento foi atualizar os 90 participantes sobre as principais 
alterações no preenchimento da declaração de Imposto de 
Renda Pessoa Física. 

CONVÊNIO COM CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

A Universidade São Francisco fechou um convênio com o 
Conselho Regional de Contabilidade (CRC-SP) do Estado 
de São Paulo. Desde 2018, profissionais que possuem 
somente a formação em Técnico em Contabilidade podem 
fazer a graduação no Curso de Ciências Contábeis da USF.

O profissional técnico em contabilidade poderá realizar 
uma prova de proficiência na USF para eliminar disciplinas, 
além de cursar 20% na modalidade Educação a Distância. 
Para ingressarem no curso, os técnicos em contabilidade 
devem estar registrados no CRC-SP e prestar o vestibular 
da USF. Desde junho de 2015, apenas bacharéis em 
Ciências Contábeis podem obter o registro do CRC.

O aluno também realizará, em conjunto com o NAF, o 
projeto integrado, e terá a possibilidade de se inserir, 
durante o curso, em uma das 23 áreas de atuação contábil. 
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NÚCLEO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
A Universidade São Francisco, por meio do Núcleo de Relações Internacionais (NRI), dispõe de diversas 
parcerias que possibilitam intercâmbios, tanto culturais quanto acadêmicos.

CONVÊNIOS VIGENTES

INSTITUIÇÃO/
ORGANIZAÇÃO

TIPO DE CONVÊNIO

École Française La 
Provence, França

Estágio em restaurantes estrelados, 
exclusivo para o curso de Gastronomia.

Fachhochschule 
Münster, Alemanha

Programa de dupla diplomação para o 
curso de Administração. Nele, os alunos 
cursam três anos na USF e o concluem na 
Alemanha. Ao término, recebem o diploma 
da USF e o diploma europeu.

Goethe-Institut, 
Brasil

Cursos da língua alemã, com 
descontos, para alunos, professores 
e funcionários da USF.

International 
Federation of 
Medical Students 
Associations

Estágios de pesquisa e/ou clínico-cirúrgico 
com duração média de um ou dois meses 
para estudantes de Medicina.

Instituto 
Universitário de 
Lisboa, Portugal

Graduação e Pós-Graduação

Le Cordon Bleu, Peru 
e França Exclusivo para o curso de Gastronomia.

Nova School 
of Business & 
Economics, Portugal

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu.

Siena College, EUA

Programa de dupla diplomação para o 
curso de Administração. Nele, os alunos 
cursam três anos na USF e o concluem 
nos Estados Unidos (mais dois ou três 
semestres). Ao término, recebem o diploma 
da USF e o diploma do Siena College.

INSTITUIÇÃO/
ORGANIZAÇÃO

TIPO DE CONVÊNIO

Universidad Católica 
San Antonio de 
Murcia (Ucam), 
Espanha e Uruguai

Cursos de Graduação, Pós-Graduação e 
Língua Espanhola. Programa de dupla 
diplomação para o curso de Administração. 
Nele, os alunos cursam quatro anos na 
USF e mais um ano na Espanha. Ao 
término, recebem o diploma da USF e o 
diploma europeu.

Universidad 
de Ciencias 
Empresariales y 
Sociales (Uces), 
Argentina

Graduação sanduíche.

Universidad de 
Salamanca, Espanha Graduação sanduíche.

Universidad de 
San Buenaventura 
Medellin, Colômbia

Graduação sanduíche.

Universidad Marista 
de Mérida, México Graduação sanduíche

Universidad 
Nacional de 
Colombia

Graduação sanduíche.

Universidad Tecnica 
Federico Santa 
Maria, Chile

Graduação sanduíche.

Universidade do 
Algarve, Portugal Graduação sanduíche.
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INSTITUIÇÃO/
ORGANIZAÇÃO

TIPO DE CONVÊNIO

Universidade do 
Minho, Portugal

Graduação sanduíche, convênios de 
pesquisa e intercâmbio estudantil com 
programas de Pós-Graduação.

Universidade do 
Porto, Portugal

Graduação sanduíche com isenção de 
taxas exclusivamente para os cursos de 
Engenharia. Para os demais cursos, há um 
pagamento anual.

University of 
Cambridge, 
Inglaterra

Projetos de pesquisas em conjunto com o 
Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Psicologia.

University of 
Victoria, Canadá

Cursos de língua inglesa, com 
descontos, para alunos, docentes 
e funcionários administrativos da USF.

Vellore Institute of 
Technology, Índia Graduação sanduíche.

Instituto Politécnico 
de Lisboa, Portugal Parceria no Programa Erasmus+.

Ghent University, 
Bélgica

Graduação sanduíche com isenção de 
taxas exclusivamente para o curso de 
Medicina e intercâmbio para pesquisa.

Université Clermont 
Auvergne, França

Graduação sanduíche 
para o curso de Farmácia.

Expanish – Spanish 
School Buenos 
Aires, Argentina

Cursos de língua espanhola, com 
descontos, para alunos, docentes 
e funcionários administrativos da USF.

Universidade de 
Coimbra, Portugal

Graduação sanduíche 
para o curso de Medicina.

INSTITUIÇÃO/
ORGANIZAÇÃO

TIPO DE CONVÊNIO

Universidad 
Nacional de 
Tucumán, Argentina

Graduação sanduíche para 
o curso de Odontologia.

Universidad San 
Ignacio de Loyola 
(Usil), Peru

Graduação sanduíche para diferentes e 
cursos cursos de curta duração exclusivo 
para Gastronomia.

Universidad 
Nacional de Mar Del 
Plata, Argentina

Projetos de pesquisas em conjunto 
com os programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu.

École Nationale 
Supérieure d’Arts et 
Métiers, França

Graduação sanduíche e 
projetos de pesquisas.

Santander 
Universidades

Graduação sanduíche para diversos cursos 
em universidades ibero-americanas.

Universidad 
Católica de Córdoba, 
Argentina

Graduação sanduíche e 
projetos de pesquisas.

Universidad Militar 
Nueva Granada, 
Colômbia

Graduação sanduíche e 
projetos de pesquisas conjuntos.

St. George 
International 
College, Canadá

Cursos de língua inglesa, com 
descontos, para alunos, docentes 
e funcionários administrativos da USF.

Thompson Rivers 
University, Canadá

Graduação sanduíche 
para o curso de Psicologia.
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PROGRAMA DE BOLSAS 
IBERO-AMERICANAS – SANTANDER UNIVERSIDADES

A USF é conveniada ao Programa de Bolsas Ibero- 
-Americanas, uma iniciativa do Banco Santander para 
promover o intercâmbio acadêmico de estudantes de 
graduação entre universidades de países da região da 
Ibero-América. O objetivo do programa é contribuir para 
a internacionalização da atividade acadêmica e para a 
transferência de conhecimento do câmpus para 
a sociedade. 

A USF recebeu três bolsas de graduação para o período 
de fevereiro a julho de 2019, na Universidade do Porto, 
em Portugal. No total, 326 alunos se candidataram para 
as vagas, tendo todo o suporte do Núcleo de Relações 
Internacionais da USF. Três alunos foram selecionados. 

INTERCÂMBIOS REALIZADOS
ALUNOS 69

PROFESSORES 50

DOCENTES ESTRANGEIROS NA USF 19

ALUNOS ESTRANGEIROS NA USF 17

ALUNOS ESTRANGEIROS CURSANDO 
REGULARMENTE GRADUAÇÃO NA USF

19

NRI EM NÚMEROS
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PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS
Em 2018, a equipe do NRI participou de diferentes eventos com o objetivo de fortalecer os 
acordos já existentes e fazer novos contatos para possíveis parcerias, além de ampliar o 
conhecimento na área de relações internacionais no ensino superior. Destaque para

TÍTULOS CÂMPUS MESES DE REALIZAÇÃO PÚBLICO

Internacionalização como 
Estratégia: O Caso Alemanha Todos os câmpus Março 150 alunos

Work and Travel: 
Oportunidade de Estágio Internacional Todos os câmpus Maio 130 alunos

PALESTRAS

• Fórum de Assessoria das Universidades Brasileiras 
para Assuntos Internacionais (Faubai), no Rio de 
Janeiro (RJ);

• Feira EduCanadá – A World of Possibilities, em São 
Paulo (SP);

• I Feira Estudiar em España, em São Paulo (SP);

• XXIV Encontro de Iniciação Científica da USF, em 
Campinas (SP);

• visita à Universidad Técnica Federico Santa María, 
no Chile;

• workshop com o tema Medicina Integrativa: Cases 
da Suíça – Tido von Schoen-Angerer, MD, MPH do 
Certification in Anthroposophic Medicine, University of 
Witten/Herdecke, Germany e da FMH (Swiss Medical 
Association);

• palestra e reunião com delegação estrangeira do 
Canadá na Thompson Rivers University;

• palestra e reunião com delegação estrangeira dos 
Estados Unidos na Learning House, nos EUA;

• palestra e reunião com a delegação da Alemanha, 
na Fachhochschule Münster;

• palestra Work and Travel: Oportunidade de Estágio 
Internacional nas férias com a GX Intercâmbio 
e Turismo;

• mesa-redonda sobre internacionalização na Jornada de 
Odontologia da USF;

• reunião anual do NRI USF com o NRI FAE, em 
Curitiba (PR);

• palestra sobre as oportunidades de estágio 
internacional na Austrália;

• Festa dos Reis da Bélgica no Consulado Geral da 
Bélgica, em São Paulo (SP);

• palestras informativas sobre os programas de 
intercâmbio da USF e palestras com convidados 
parceiros sobre possibilidades de intercâmbio;

• reuniões pré-embarque com os alunos intercambistas 
da USF, em Bragança Paulista e em Itatiba (SP). 
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Continuamente, a USF realiza investimentos em suas instalações, buscando adequação e modernização. 
Destaque para as seguintes mudanças realizadas em 2018.

BRAGANÇA PAULISTA
• Ampliação da acessibilidade no prédio dos cursos 

de Direito e Odontologia. 

• Ampliação do estacionamento do prédio do curso 
de Odontologia.

• Instalação de telas nas janelas do prédio do curso 
de Odontologia.

• Instalação de novas lousas brancas nas salas de aula.

• Reforma da sala do Conselho.

• Guarita para entrada dos acadêmicos.

• Criação de quatro novas salas de aula.

• Reforma no Núcleo de Extensão Universitária.

• Reforma no Laboratório de Microscopia.

• Reforma no Laboratório de Microbiologia.

• Reforma no Laboratório de Pesquisa.

• Início da ampliação do Prédio de Anatomia.

• Inauguração do Centro de Simulação Realística.

• Instalação de câmera para monitoramento 
e segurança.

• Instalação de lâmpadas LED.

• Novos equipamentos para o Centro de Tecnologias.

• Ampliação em 100 m² para abrigar o almoxarifado 
de elétrica.

INFRAESTRUTURA
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CAMPINAS

SWIFT

• Reforma nos banheiros.

• Nova sala para o Núcleo de Relações Internacionais.

• Nova sala para o setor Tecnologia de Informações.

• Nova sala para o setor Manutenção.

• Nova sala para a Inspetoria.

• Plantio de grama no jardim.

• Novo Laboratório de Informática.

• Novas guaritas.

• Novo refeitório.

• Pintura das salas de aula.

• Pintura do Laboratório de Química.

• Instalação de rampa para cadeirante no anfiteatro.

• Reforma da sala do Núcleo de Extensão Universitária.

• Substituição das cadeiras de três salas de aula.

• Pintura do chão do pátio.

• Pintura da fachada do prédio.

• Novas placas de identificação dos setores.

• Novas caixas de som no anfiteatro.

• Aquisição de Chromebooks para salas de aula.

• Instalação de rede de esgoto.
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CAMBUÍ

• Adequação de vagas para cadeirantes.

• Nova caixa-d’água.

• Móveis planejados para os banheiros.

• Reforma na cantina.

• Aumento na capacidade de energia elétrica.

• Aquisição de Chromebooks para salas de aula.

ITATIBA
• Pintura da fachada do prédio.

• Substituição de carteiras em cinco salas de aula.

• Substituição de bebedouros.

• Substituição de lousa e tela de projeção.

• Novo mobiliário para a biblioteca.

• Implantação do espaço de inovação na biblioteca.

• Ampliação e reforma na sala dos professores.

• Adequação dos setores Administrativo e Coordenação.

• Adequação do espaço para o programa de stricto sensu.

• Reforma nos banheiros.

• Implantação da Clínica de Psicologia.

• Acessibilidade ao redor da Capela.
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SISTEMA DE BIBLIOTECAS
O Sistema de Bibliotecas da Universidade São Francisco 
é constituído pela unidade São Boaventura e duas outras 
bibliotecas especializadas (Obras Raras e Jurídica), 
localizadas no Câmpus Bragança Paulista, além das 
bibliotecas dos Câmpus Itatiba (Biblioteca Santa Clara) e 
Campinas (Cambuí e Swift). Todas são interligadas por um 
catálogo on-line, que possibilita ao usuário a busca nos 
diferentes locais. A USF também é credenciada ao Portal de 
Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) e associada à Comunidade 
Acadêmica Federada (CAFe), permitindo ao usuário acesso 
ao portal que reúne milhares de títulos em todas as áreas 
do conhecimento.

Em parceria com a Minha Biblioteca, a Instituição oferece 
um acervo digital, prático e inovador, com conteúdo técnico 
e científico sempre atualizado e formado pelas principais 
editoras de livros acadêmicos do Brasil. Há, também, a 
plataforma NonVisual Desktop Access, que auxilia pessoas 
com deficiência visual por meio da audiodescrição de 
imagens da tela do computador.

Para acesso aos títulos eletrônicos, a USF dispõe aos 
usuários laboratórios de informática, computadores, rede 
Wi-Fi e Chromebooks.

MATERIAL
2017 2018

TÍTULOS EXEMPLARES TÍTULOS EXEMPLARES

Livros 101 969 215 819 107 561 227 486

Mídias (DVDs, fitas de vídeo e CD-ROMs) 2 895 4 767 3 140 5 272

Periódicos nacionais 959 748

Periódicos internacionais 218 171
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Câmpus Bragança Paulista – Biblioteca São Boaventura Câmpus Campinas  – Unidade Swift

Câmpus Campinas  – Unidade CambuíCâmpus Itatiba – Biblioteca Santa Clara
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BIBLIOTECA DO CÂMPUS ITATIBA 
RECEBE DOAÇÕES DA AEPTI

Membros da Associação dos Escritores, Poetas e 
Trovadores de Itatiba (AEPTI) estiveram no Câmpus Itatiba 
no mês de março para conhecer as dependências da nova 
biblioteca e efetuar uma significativa doação de livros. 

Representantes da AEPTI contemplaram o espaço com 
diversos títulos editados pela AEPTI em seus mais de 
20 anos de existência, incluindo exemplares das 
coletâneas resultantes dos concursos literários 
promovidos pela Associação, entre eles o Concurso 
Literário Infanto-Juvenil, com trabalhos de alunos do 
Ensino Fundamental de Itatiba, e o Concurso Literário 
Jornal de Itatiba-AEPTI, com contos e poemas de escritores 
locais e também de várias regiões do Brasil.

Nessa ocasião, a AEPTI também doou diversos livros 
especiais em braile editados pela Fundação Dorina Nowill, 
em sua maioria romances de grande sucesso. 

Eu não gostaria que as coisas 
que escrevo poupassem as 
outras pessoas de pensar. 
Ao contrário, se possível, 
gostaria de estimulá-las a 
pensar pensamentos que 
fossem delas mesmas.

Ludwig Wittgenstein
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DESTAQUES

UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO 
ANUNCIA NOVO REITOR
Em 2018, a Universidade São Francisco nomeou seu novo 
reitor para a gestão 2018-2021, Frei Gilberto Garcia, tendo 
como vice-reitor Frei Thiago Hayakawa.

O comunicado de atribuições foi realizado pelo chanceler 
da Universidade, Frei Fidêncio Vanboemmel, OFM. A 
nova gestão realizou encontros, em janeiro, nos Câmpus 
Bragança Paulista, Itatiba e Campinas. “Uma grande honra 
ter sido convidado a voltar à USF, uma instituição em que 
pude aprender muito sobre gestão acadêmica. Fico feliz de 
reencontrar a Universidade, depois de oito anos, com vigor 
acadêmico e administrativo. Voltar para essa casa em 
uma situação tão favorável só me dá otimismo e vontade 
de compartilhar as lições aprendidas nos últimos anos”, 
afirmou o novo reitor, durante encontro com a comunidade 
no Câmpus Campinas.

O Frei Gilberto Garcia foi reitor da USF de 2002 a 2010, 
presidente da Associação Brasileira de Universidades 
Comunitárias e presidente do Conselho de Reitores das 
Universidades Brasileiras. Foi presidente do Conselho 
Nacional de Educação, em que atualmente é membro 
conselheiro da Câmara de Educação Superior, da qual 
também foi presidente. Exerceu igualmente funções 
de reitor em instituições de ensino como a FAE Centro 
Universitário, no Paraná, e a Universidade Católica de 
Brasília, no Distrito Federal.
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REITOR DA USF É CONDECORADO COM 
O MÉRITO ABMES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
O reitor da Universidade São Francisco, Frei Gilberto 
Garcia, recebeu no dia 10 de abril, em Brasília, a outorga do 
Mérito da Associação Brasileira de Mantenedora de Ensino 
Superior (ABMES). A Ordem do Mérito tem como objetivo 
agraciar personalidades que se destacam no exercício de 
suas funções, demonstrando fortes valores e contribuindo 
para o desenvolvimento da educação e da sociedade 
como um todo. 

DOCENTES DO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 
PARTICIPAM DE CONGRESSO NA COLÔMBIA
Professores, doutorandos e egressos do Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da 
Universidade São Francisco participaram do IV Seminário 
Internacional Pensar de Otro Modo: Las Nociones de 
Práctica y Experiencia como Herramientas Filosóficas 
para Investigar en Educación, que ocorreu na Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, em Bogotá, nos dias 23, 24 e 
25 de maio.

Os professores Márcia Aparecida Amador Mascia e Carlos 
Roberto da Silveira, líder e vice-líder, respectivamente, 
do Grupo de Pesquisa Estudos Foucaultianos e Educação, 
certificado pelo CNPq, apresentaram trabalhos oriundos 
de suas pesquisas no Seminário Internacional. Os 
doutorandos Maria Amélia Nader Bartholomeu, Gilmar 
Lopes Dias e Ricardo José Reis de Abreu, e os egressos 
Marcelo Vicentin e Edilene Mizael de Carvalho Perboni, 
também apresentaram suas pesquisas vinculadas ao 
referido grupo de pesquisa. 
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REITOR DA USF RECEBE MEDALHA 
DA ORDEM DO MÉRITO EDUCATIVO
O reitor da Universidade São Francisco, Frei Gilberto 
Garcia, foi um dos condecorados com a medalha da Ordem 
Nacional do Mérito Educativo em um evento que contou 
com a presença do então ministro da Educação, Mendonça 
Filho, e do presidente da República, Michel Temer. 
A honraria existe desde 1955 e tem por finalidade 
agraciar personalidades, nacionais ou estrangeiras, 
que tenham contribuído de maneira excepcional para o 
desenvolvimento da educação. A cerimônia ocorreu no 
Palácio do Planalto.

DOCENTE STRICTO SENSU EM PSICOLOGIA 
DA USF É NOMEADA PARA CARGO DA CAPES
Acácia Aparecida Angeli dos Santos, professora do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia, 
foi nomeada para integrar a coordenação adjunta da área 
de Psicologia da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes). A escolha ocorreu após 
consulta em todos os programas de pós-graduação stricto 
sensu da área da Psicologia, que sugeriram cinco nomes à 
Diretoria de Avaliação da Capes.

A professora deve permanecer no cargo por quatro anos, 
atuando em uma equipe responsável por avaliar cerca de 
90 programas de stricto sensu em Psicologia do Brasil. 
Além disso, a docente participará ativamente na definição 
de diretrizes, atualizações e novas políticas na área.

A Avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação, na 
forma como foi estabelecida a partir de 1998, é orientada 
pela Diretoria de Avaliação da Capes e realizada com a 
participação da comunidade acadêmico-científica por meio 
de consultores. A avaliação é essencial para assegurar 
e manter a qualidade dos cursos de mestrado e 
doutorado no país.
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DOCENTE DO STRICTO SENSU 
DE EDUCAÇÃO LANÇA LIVROS
A professora do Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Educação, Luzia Batista de O. Silva lançou, no 
dia 28 de abril, o livro Psicanálise, Poética, Epistemologia 
e Educação: A Contribuição De Gaston Bachelard, pela 
editora Física LF Editorial.

O evento ocorreu na Livraria do Instituto de Física da 
Universidade de São Paulo. Um dos filósofos de maior 
influência no mundo contemporâneo, Bachelard tem como 
ponto de partida de suas ideias uma filosofia das ciências 
naturais, especialmente da física. Originam-se nesse 
campo suas contribuições à epistemologia e à poética, cuja 
interpretação também se vale dos recursos metodológicos 
da psicanálise.

Outra obra lançada com a participação da professora 
Luzia foi o livro Política Educacional e Dilemas do Ensino 
em Tempos de Crise: Juventude, Currículo, Reformas do 
Ensino e Formação de Professores. A docente participa 
com o capítulo Juventude e Violência na Escola: Relatos 
de Alunos. A publicação também faz parte do catálogo da 
editora física LF Editorial. 

COORDENADOR DE DIREITO 
PARTICIPA DE EVENTO EM PORTUGAL
Coordenador do curso de Direito do Câmpus Bragança 
Paulista, o professor Volney Zamenhof de Oliveira 
participou do Encontro de Investigadores Lusófonos 
realizado no mês de abril, no Instituto Superior de 
Contabilidade e Administração de Lisboa, em Portugal. 

O docente ministrou a palestra Os Meios Adequados de 
Solução de Conflitos no Sistema Tributário Brasileiro: Um 
Enfoque Evolucionista sobre a Possibilidade e o Momento 
da Aplicação do Instituto da Arbitragem nas Relações 
Jurídicas que Envolvem o Fisco Brasileiro.

O conhecimento torna a alma jovem e diminui a 
amargura da velhice. Colhe, pois, a sabedoria.

Leonardo da Vinci
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PROFESSORA DA ENFERMAGEM  
RECEBE PRÊMIO NA ÁREA DA SAÚDE
Nos dias 18 a 20 de abril, a docente Grazielle Cristina dos 
Santos Bertolini, do curso de Enfermagem, participou 
do 32.º Congresso de Secretários Municipais de Saúde 
do Estado de São Paulo, representando o município de 
Mairiporã, onde atualmente é Secretária de Saúde.

Por meio da professora Grazielle, o município conquistou 
o Prêmio Davi Capistrano com a apresentação do trabalho 
de tema Cantareira: Calou e Amarelou!. A experiência 
de Mairiporã na gestão da febre amarela ficou entre as 
dez melhores de Gestão em Saúde Pública dentro de um 
universo de 700 trabalhos inscritos. 

Além desse destaque, o município de Atibaia (SP), onde 
a docente também atua acompanhando os estágios na 
área de Enfermagem, recebeu menção honrosa durante 
o Congresso, com o trabalho Implantação do Programa 
de Recepção de Estagiários na Secretária de Saúde de 
Atibaia – Integração entre Ensino, Serviço e Comunidade 
na Melhoria da Assistência. Destaque para a atuação da 
profissional nos estágios de Saúde Coletiva e Rede Básica 
pelo Curso de Enfermagem, pioneiro no município de 
Atibaia, abrindo frente para outros cursos da USF.

CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE ÁLCOOL E 
OUTRAS DROGAS DE BRAGANÇA PAULISTA CONTAM 
COM REPRESENTANTES DA USF
Atenta às demandas efetivas de natureza política, 
a Universidade São Francisco, representada pelos 
professores Edson Masera Terra, Lisamara Dias Negrini 
e Rafael Oliveira Martins, dos cursos de Medicina, 
Enfermagem e Biomedicina, respectivamente, conta com 
assento nos Conselhos Municipais de Saúde e de Álcool e 
Outras Drogas com direito a voz e voto nas deliberações, 
que englobam não somente a fiscalização das ações e 
dos recursos, mas também o planejamento e a execução 
destas políticas públicas.

A cerimônia de Posse dos Conselheiros para o quadriênio 
2018-2022 aconteceu no dia 8 de março, no Gabinete do 
Prefeito do município de Bragança Paulista. Durante a 
solenidade destacou-se a relevância da participação e do 
controle social na gestão pública de saúde.
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COMITÊ DA USF TEM REPRESENTATIVIDADE 
NACIONAL NA IFMSA BRAZIL
Atualmente, a USF mantém cinco alunos do curso de 
Medicina representantes no International Federation of 
Medical Students Association of Brazil (IFMSA), sendo essa 
uma ONG composta de estudantes de todo o país. 

A parceria com a IFMSA Brazil tem proporcionado aos 
alunos intercâmbios, vivências e trabalhos voluntários 
em saúde pública, sexualidade, humanização e direitos 
humanos, com a inserção dos discentes da USF em 
um contexto de transformação global com a troca de 
experiência e aprendizado, além da contribuição para 
a melhoria da qualidade de vida para as comunidades 
carentes que são beneficiadas pelos projetos e campanhas 
realizados nas diferentes áreas de atuação. 

ALUNO DE ODONTOLOGIA PASSA 
EM 1.° LUGAR EM CONCURSO PÚBLICO
Vinicius Guirelli Machado, aluno do 9.° semestre do 
curso de Odontologia da Universidade São Francisco, foi 
aprovado em 1.° lugar no concurso público realizado pela 
prefeitura do Município de Socorro (SP). 

O estudante conquistou o primeiro lugar para o cargo de 
Cirurgião Dentista Especialista em Periodontia, um dos 
mais disputados da região.

ALUNO DA USF PARTICIPA DE 
AÇÕES DO PROJETO CANUDOS
Felipe Fagundes, aluno do Câmpus Bragança Paulista, 
participou do Projeto Canudos, do Instituto Brasileiro de 
Expedições Sociais (Ibes), no mês de março, promovendo 
ações de saúde no estado de Roraima. Cerca de 60 
voluntários participaram da Caravana Roraima pelo 
projeto Brasil, um Coração que Acolhe, da Fraternidade 
Sem Fronteiras, em parceria com o Projeto Canudos.

O estudante integrou o projeto com o coordenador do 
curso de Biomedicina do Câmpus Campinas, Victor Hugo 
Bigoli, que também é presidente do Ibes. As ações de 
saúde contaram com profissionais dos cursos de Medicina, 
Odontologia, Fisioterapia, Psicologia, Enfermagem, 
Biomedicina e Farmácia. As ações beneficiaram os 
imigrantes venezuelanos que chegaram ao Brasil.

Projeto Canudos

O Projeto Canudos é uma iniciativa social do Instituto 
Brasileiro de Expedições Sociais (Ibes) que, desde 2009, 
visa à autossustentabilidade de comunidades vulneráveis 
pelo Brasil e pelo mundo, por meio de operações nacionais 
e conexões internacionais. 
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ALUNO DE DIREITO CONQUISTA 
2.º LUGAR NO CONCURSO DO TRT
Romildo Rodrigues Medeiros, aluno do 4.° semestre 
do curso de Direito do Câmpus Campinas – Cambuí, 
conquistou o 2.° lugar no concurso para estagiário para 
o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15.ª Região. O 
concurso selecionou candidatos para atuar em unidades 
administrativas e judiciárias localizadas em 102 municípios 
do interior de São Paulo. 

EX-ALUNOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL 
E SANITÁRIA PARTICIPAM DO 8.° FÓRUM 
MUNDIAL DA ÁGUA
Em março, mês em que se comemora o Dia Mundial da 
Água, as ex-alunas do curso de Engenharia Ambiental e 
Sanitária do Câmpus Bragança Paulista apresentaram um 
trabalho no 8.° Fórum Mundial da Água, em Brasília.

Raquel da Silva Pinto, Camila Lustosa e Gabriele Sabbadine 
participaram do Fórum com o projeto Aplicação do Teto 
Jardim para Redução da Vazão de Água Pluvial: Estudo de 
Caso, orientadas pelo professor da USF Dr. André Beati e 
com a participação colaborativa do professor Especialista 
Rafael Magdalena, ambos membros do Grupo de 
Pesquisas em Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Formadas em 2016 pela USF, as ex-alunas apresentaram 
o projeto no Mercado de Soluções, um espaço aberto 
ao público, sendo avaliado e selecionado entre projetos 
enviados por pessoas de várias partes do mundo e 
escolhido como uma das 60 soluções de destaque 
relacionadas a boas práticas e gestão no uso da 
água. Durante a apresentação, várias pessoas se 
surpreenderam com o tema e com a eficiência do Teto 
Jardim como uma das soluções para minimização da 
ocorrência de alagamentos.
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ALUNOS DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
RECEBEM PRÊMIO NO SENAI
Os alunos do curso de Engenharia de Produção do Câmpus 
Itatiba participaram da Semana Senai Inova Indústria, 
realizado pelo Senai-Campinas, entre os dias 5 e 9 de 
março de 2018. Durante o evento, ocorreu o Desafio 
de Ideias, no qual os competidores foram convidados 
a resolver dois problemas industriais reais de duas 
empresas multinacionais. O primeiro problema, proposto 
pela empresa Robert Bosch, era automatizar o sistema 
de medição de pH de um tanque de mistura água-óleo 
e armazenar o resultado em um banco de dados com 
baixo custo. O segundo problema consistia em diminuir a 
sujidade da área de produção de pneus da empresa Pirelli. 

Os problemas foram propostos a equipes de alunos com 
cinco integrantes cada, acompanhados de um professor 
tutor. Durante uma semana intensa de conhecimento, 
muito estudo, novas amizades estabelecidas e uma 
verdadeira tempestade de ideias, os seis grupos se 
empenharam na resolução dos problemas.

Estiveram presentes durante o encerramento do evento 
e premiação do Desafio de Ideias vários diretores e 
coordenadores das unidades do Senai. A equipe escolhida 
para receber o prêmio pela Robert Bosch foi a equipe azul, 
da qual o aluno do 5.° semestre do curso de Engenharia 
de Produção da USF, Vinicius Scarante Tavares, fez parte. 
O grupo criou um produto com custo inferior a R$ 250 que 
atendia a todos os quesitos solicitados pela empresa. 

Pela Pirelli, a equipe escolhida foi a verde, da qual o 
aluno do 7.° semestre do curso, João Felipe Jacob Silva 
de Lacerda, fez parte. Os estudantes criaram um sistema 
de limpeza de rodas das empilhadeiras e um sistema de 
transporte e armazenamento de matéria-prima 
negro de fumo. 
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TCC DE ALUNO DO CURSO DE DIREITO É 
RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do aluno do 
10.° semestre do curso de Direito do Câmpus Itatiba, 
Eduardo Sesti Junior, orientado pela professora 
Gisele Laus da Silva Pereira Lima, foi reconhecido pelo 
Tribunal de Justiça, do Estado de São Paulo.

Com o tema O Conflito entre a Publicidade dos Atos 
Processuais e o Segredo de Justiça e a Violação à 
Intimidade Praticada pelo Judiciário Brasileiro, o aluno 
identificou que muitas decisões de diversos tribunais do 
Brasil mostram o nome dos envolvidos em processos que 
deveriam estar em sigilo. Após concluir o TCC, o aluno 
entrou em contato com o Tribunal de Justiça de São Paulo 
informando a falha no sistema processual e encaminhou o 
trabalho completo, com o intuito de colaborar com 
o órgão. 

Em resposta oficial, o Tribunal reconheceu as questões 
apontadas pelo aluno, sob a alegação de falha de 
cadastramento, reforçando que tais fatos não voltem a 
ocorrer, e também providenciou a regularização dos casos 
apontados no trabalho do estudante. 

ENCONTRO DE 40 ANOS DA 
SEGUNDA TURMA DE ODONTOLOGIA
O Câmpus Bragança Paulista recebeu em maio os 
profissionais formados pela segunda turma do curso de 
Odontologia. Os egressos da USF retornaram ao câmpus 
para comemorar 40 anos de formatura.

Na ocasião, eles visitaram as instalações, conversaram 
com os atuais alunos e inauguraram uma placa em 
homenagem à data no prédio do curso.
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CÂMPUS CAMPINAS GANHA CLUBE DE LOL
Em 2018, o Câmpus Campinas – Swift passou a ter um 
Clube de League of Legends (LOL), com as primeiras 
seletivas realizadas no dia 3 de março. A ideia de criar 
o clube veio dos alunos do curso de Arquitetura e 
Urbanismo, Gustavo Laudelino e Leonardo Samogini, que 
são apaixonados por e-sports (competições organizadas 
de jogos eletrônicos). 

Nos jogos, os alunos trabalham em equipe, conhecem 
outros universitários e podem se desenvolver 
profissionalmente antes de entrar para o mercado de 
trabalho com apoio e orientação dos docentes da USF. 

BANCO DO LIVRO
O Banco do Livro é um projeto cultural do Rotary Club com 
o objetivo de incentivar as pessoas a tornar a leitura um 
hábito. Os livros são arrecadados por meio de doações e, 
após uma seleção feita pelos rotarianos, são inseridos em 
oito estantes espalhadas pelo município de Itatiba, em 
locais públicos de grande circulação de pessoas ou onde a 
espera por atendimento costuma ser demorada.

O ideal é que as pessoas, após a leitura, devolvam os livros 
em qualquer outro Banco do Livro instalado na cidade, 
mas, se isso não ocorre, os próprios rotarianos cuidam da 
reposição de títulos.

No Dia Nacional do Livro Infantil, 18 de abril, e no Dia 
Nacional do Livro, 23 de abril, mais um Banco do Livro 
foi inaugurado na cidade, desta vez nas dependências 
da Universidade São Francisco, no Câmpus Itatiba, 
estrategicamente localizado próximo ao novo espaço 
de convivência do Câmpus, local propício para uma 
prazerosa leitura.
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NOVOS ESPAÇOS SÃO 
INAUGURADOS NO CÂMPUS ITATIBA
No dia 21 de fevereiro, foram inaugurados os novos 
espaços no andar térreo do prédio 4, do Câmpus Itatiba. 
O local conta com áreas para o Departamento de 
Desenvolvimento Institucional, Setor Administrativo, 
Tecnologia da Informação, Central de Coordenação dos 
Cursos, sala dos professores, sala de reunião e Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação.

Após a cerimônia de inauguração, o diretor vice-presidente 
da CNSP e coordenador da Pastoral Universitária, Frei 
Vitorio Mazzuco Filho, OFM, abençoou os novos espaços.

USF ADQUIRE O SOFTWARE FLEXSIM
A Universidade São Francisco, atenta às tendências 
mercadológicas, adquiriu em 2018 o software de 
simulação de processos de produção FlexSim, 
mundialmente utilizado para modelagem e otimização 
de processos produtivos, sistemas logísticos, setor de 
serviços e até mesmo para melhorias de atendimento na 
área de saúde.

Por meio da criação de desenhos em 3-D dos mais 
diferentes tipos de layouts e associado à aplicação 
estatística de modelos matemáticos, grandes empresas 
têm utilizado o software. 

Além da aquisição do programa, a Universidade, em 
parceria com a FlexSim Brasil, capacitou oito professores 
dos câmpus Itatiba e Campinas – Swift para iniciar sua 
aplicação com os alunos do curso de Engenharia 
de Produção.

INAUGURAÇÃO DO NOVO SERVIÇO ESCOLA DE 
PSICOLOGIA EM ITATIBA
Em agosto de 2018, foi inaugurado o novo Serviço Escola 
de Psicologia no Câmpus Itatiba. O novo espaço foi 
estruturado com dez consultórios, salas de avaliação 
psicológica e um local específico para a supervisão dos 
alunos, possibilitando um aprendizado mais eficiente 
e direto dos atendimentos realizados. Essa inovação 
do espaço vai possibilitar uma melhora significativa no 
acolhimento da população e contribuir ainda mais para a 
eficácia na formação dos alunos.
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INAUGURAÇÃO DO CENTRO 
DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA DA USF
Em outubro de 2018, foi inaugurado o Centro de 
Simulação Realística no Câmpus Bragança Paulista. O 
espaço possui cerca de 3 000 m² de área construída, 
com salas de aula, salas de treinamento de habilidades 
práticas e comportamentais. Ainda conta com salas para 
desenvolvimento de práticas específicas como os Centros 
Obstétrico e Cirúrgico e as Unidades de Tratamento 
Intensivo Neonatal e Pediátrica e Adulto, além de 
enfermaria, com capacidade para 180 alunos. 

Todos os cenários são preparados para que o aluno 
possa vivenciar o ambiente hospitalar e simular atuações 
ambulatoriais e de emergência, assim como a tomada de 
decisões rápida e efetiva. Os instrumentos apresentam 
condições vitais, simulando crianças recém-nascidas, 
situações de parto, infarto e acidentes, por exemplo. 
Tudo é programado por um professor em um ambiente 
controlado e protegido para o preparo do futuro 
profissional da saúde.

BOM DESEMPENHO NO EXAME DO CREMESP
O Curso de Medicina da Universidade São Francisco 
ficou entre os melhores no Exame do Conselho Regional 
de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) 2018. O 
curso está entre as 13 instituições privadas com melhor 
aproveitamento. O Exame do Cremesp, destinado aos 
alunos do 6.° ano e aos recém-formados em Medicina, 
é facultativo e permite que os egressos testem seu 
conhecimento e que as escolas tenham parâmetros de 
desempenho por áreas.

146



A educação é um processo lento, como o desenvolvimento de uma 
flor, na qual a fragrância se torna mais profunda e mais perceptível 
no florescimento silencioso, pétala por pétala. Esse desenvolvimento 
significa disciplina e inteligência, em vez de ser apenas resultado da 
ação de uma pessoa dedicada à tarefa de ensinar e preparar para 
os exames de maneira meramente repetitiva. O exemplo, e não o 
preceito é a melhor ajuda para o ensino.

Sathya Sai Baba
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SISTEMA DE GESTÃO

Casa de Nossa Senhora da 
Paz – Ação Social Franciscana 

Diretor-Presidente

Frei Thiago Alexandre Hayakawa, OFM

Diretor Vice-Presidente

Frei Vitório Mazzuco Filho, OFM

Diretor-Secretário

Frei Mário Luiz Tagliari, OFM

Diretor-Administrativo

Frei Mário José Knapik, OFM

Diretor-Executivo

Jorge Apóstolos Siarcos

Universidade São Francisco

Chanceler

Frei Fidêncio Vanboemmel, OFM

Reitor

Frei Gilberto Gonçalves Garcia, OFM

Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Dilnei Lorenzi

Pró-Reitor de Administração e Planejamento

Adriel de Moura Cabral

Administrador dos Câmpus

Rodrigo Ribeiro Paiva
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Núcleos

Núcleo de Legislação e 
Normas Educacionais (Nleg)

Hugo Musetti

Núcleo de Registro e 
Controle Acadêmico (NRCA)

Eduardo Manuel Bartalini Gallego 

Núcleo de Educação a Distância (Nead)

Renato Adriano Pezenti

Núcleo de Empregabilidade e 
Empreendedorismo (NEP) 

Keli Cristina de Lara Campos 

Núcleo de Atendimento Psicopedagógico e 
Apoio ao Estudante com Necessidades 
Educativas Especiais (NAP)

Ester Cecília Fernandes Baptistella 

Núcleo de Extensão Universitária (Next)

Frei Thiago Alexandre Hayakawa, OFM

Núcleo de Relações Internacionais (NRI)

Cristiane Ferraz e Silva Suarez

Núcleo de Pesquisa Acadêmica (NPA)

Iara Lúcia Tescarollo Dias

Núcleo de Pós-Graduação Lato Sensu (NPL)

Fernanda Daniela Fernandes Carvalho 

Núcleo de Licenciaturas (NLIC)

Carlos Eduardo Pizzolatto 

Núcleo de Pastoral Universitária (NPU)

Frei Vitorio Mazzuco Filho, OFM

Núcleo de Carreira Docente (NCD)

Andréia Cristina Borges Rela Zattoni 

Comissão Própria de Avaliação (CPA)

Vânia Franciscon Vieira

Diretores de Câmpus 

Bragança Paulista – Patrícia Teixeira Costa

Campinas – Unidade Swift – Geraldo Peres Caixeta

Campinas – Unidade Cambuí – Geraldo Peres Caixeta

Itatiba – Carlos Eduardo Pizzolatto

Unidade de pesquisa – USF

Coordenadora da Unidade Integrada 
de Farmacologia e Gastroenterologia

Marcia Aparecida Antonio 
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PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS 1

Para oferecer um ensino superior de qualidade, a Universidade 
São Francisco atua com funcionários de diferentes perfis.

TOTAL E POR GÊNERO

1 289 47,5% 52,5%

= +

POR TIPO DE EMPREGO E CARGA HORÁRIA
Para fins de apresentação, este Relatório considerou os cargos: administrativo e professor. 
A carga horária dos funcionários da USF é dividida em parcial – com até 25 horas semanais 
de trabalho – e integral – de 25 até 44 horas semanais.

TIPO DE EMPREGO
CARGA HORÁRIA

PARCIAL INTEGRAL

Administrativo 2,3% 54,3%

Professor 0,3% 43,1%

1 Dados levantados em dezembro/2018.
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POR TIPO DE CONTRATO
Os tipos de contrato apresentados neste Relatório consideram aqueles com tempo 
indeterminado, válido enquanto perdurar a relação de emprego; e determinado, 
com datas de início e término acordadas, não podendo ultrapassar o período de dois 
anos, além de incluir contratos de experiência vigentes no fechamento do material. 
Os gráficos abaixo também trazem a porcentagem de estagiários e terceirizados 
atuantes na Instituição. 

Indeterminado

Estagiário
Determinado

Tercerizado

IDADE

Abaixo de 18 anos*

De 36 a 60 anos
De 18 a 35 anos

Acima de 60 anos

 *Refere-se aos contratos de menor aprendiz. 
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TEMPO DE SERVIÇO

Até 3 anos

De 7 a 10 anos

De 21 a 25 anos

De 4 a 6 anos

De 16 a 20 anos
De 11 a 15 anos

Acima de 25 anos

ESCOLARIDADE

Ensino fundamental

Ensino superior
Ensino médio

Pós-graduação
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POLÍTICAS INSTITUCIONAIS
A USF busca, continuamente, engajar o corpo docente, administrativo e de 
apoio para garantir um bom desempenho profissional de toda a sua equipe. 

14 mulheres e homens 
em cargo de chefia

3 mulheres em 
cargo de chefia

21,4% de mulheres 
em cargo de chefia

FUNCIONÁRIOS EM CARGO DE CHEFIA2

CONTRATAÇÃO

NEGOCIAÇÃO COLETIVA

100% Funcionários amparados por 
acordos de negociação coletiva

REMUNERAÇÃO
Proporção do salário mais baixo pago pela Universidade e o salário-mínimo nacional, referente a 220 horas/mês. 

Mais baixo salário pago pela Universidade R$ 1 160,65

Salário-mínimo nacional em 2018 R$ 954,00

Proporção 21,7%

2  Os números apresentados referem-se aos cargos de chefia da alta administração, considerando reitoria, pró-reitoria, direção e assessorias.
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BENEFÍCIOS 
N.° DE 

BENEFICIADOS

Bolsas de estudo1 447

Plano odontológico2
Titular 628

Dependentes 238

Plano de saúde3
Titular 1 045

Dependentes 152

Cartão-alimentação4 681

Cartão-refeição 271

BENEFÍCIOS E INCENTIVOS
Os benefícios e incentivos oferecidos pela USF respeitam 
as normas estabelecidas na Convenção Coletiva de 
Trabalho realizada pelo sindicato 
dos empregados e empregadores. 

1  Benefício concedido a docentes, funcionários administrativos, cônjuges, filhos e 
dependentes legais – estes até o limite de 25 anos, incompletos, na data da matrícula.

2 Plano de assistência odontológica Amil.

3  Benefício concedido a todos os funcionários da instituição, em que 90% do valor do plano é 
custeado pela USF.

4  Benefício concedido para funcionários técnico-administrativos, destinado exclusivamente 
para compra de alimentos.

BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS AOS DOCENTES

CAPACITAÇÃO DO CORPO DOCENTE

A USF, considerando sua política voltada à gestão de 
pessoas, conta com um plano institucional de capacitação 
de seus recursos humanos cujo objetivo é promover 
a melhoria da qualidade funcional de todos os que 
trabalham com ensino, pesquisa, extensão e gestão.

Essa capacitação é desenvolvida por meio de cursos 
de pós-graduação, lato e stricto sensu, e atualização 
profissional, oportunizando aos seus docentes condições 
de aprofundamento e aperfeiçoamento de seus 
conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais. 

Para que o docente possa melhor usufruir de capacitação, 
respeitado o que está estabelecido no Plano de 
Carreira e nas Convenções Coletivas de Trabalho, estão 
contempladas as possibilidades de afastamento integral 
ou parcial, ajuda de custo e transporte.



DI
M

EN
SÃ

O 
| 

IN
ST

IT
UC

IO
N

AL

155155

O homem que se esforça para atingir o ideal assemelha-se ao viajante que: ao entardecer, 
sob a colina: lá em cima, não está mais perto das estrelas, mas as vê melhor.

Jules Tannery

OUTROS BENEFÍCIOS
A Instituição abre espaço para que os professores 
interessados possam solicitar o usufruto de algum 
incentivo que, entre outros, podem ser

• bolsa de estudos parcial, para cursos de pós-graduação 
stricto e lato sensu;

• auxílio para que seus professores e funcionários 
participem de congressos, seminários, simpósios e 
eventos similares, relacionados à sua área de atuação;

• oferta de cursos de treinamento e atualização 
profissional, com bolsas;

• apoio à divulgação e publicação de teses, dissertações, 
monografias ou outros trabalhos acadêmicos;

• licença, sem perda do vencimento, integral ou parcial, 
para participação em programas, externos ou internos, 
de pós-graduação e/ou de treinamento profissionais.

SERVIÇO ESPECIALIZADO 
EM SEGURANÇA DO TRABALHO
O Serviço Especializado em Segurança do Trabalho atua 
em todas as variáveis relativas à saúde e à segurança do 
trabalho com o intuito de oferecer proteção à prática das 
atividades laborais. 

Destaque para as seguintes atribuições.

• Elaborar cronograma de ações para erradicar ou 
minimizar os riscos, a fim de garantir a saúde dos 
trabalhadores.

• Determinar e monitorar o uso dos equipamentos de 
proteção individual.

• Elaborar projetos de novas instalações físicas e 
tecnológicas e acompanhar sua implantação.

• Fornecer orientações aos funcionários sobre os riscos 
ocupacionais aos quais estão expostos e apontar 
medidas preventivas a serem tomadas.
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COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) visa 
a prevenir acidentes e doenças relacionadas à atividade 
laboral. É formada por funcionários eleitos e indicados, 
seguindo os direcionamentos estabelecidos para 
representar a totalidade dos funcionários da unidade. 

Fazem parte das atribuições da Cipa elaborar o mapa de 
risco e realizar verificações periodicamente nos ambientes 
e condições de trabalho, visando assim a identificar 
situações que possam trazer riscos de segurança e saúde 
aos trabalhadores, entre outras atividades.

A seguir, alguns dos eventos e palestras promovidos pela 
Cipa em 2018:

CÂMPUS BRAGANÇA PAULISTA E UNIFAG

TEMAS PÚBLICO

Consciência do que Realmente Importa 101

Felicidade Interna Bruta 166

Contexto das Vacinas na Atualidade 110

Transtornos Ansiosos 136

Ficando Rico em 5 Passos 132

Colaborador Show de Bola 218
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CÂMPUS CAMPINAS – SWIFT

TEMAS PÚBLICO

Quick Massage 18

Prevenção de DSTs 25

Cuidar Faz Bem 27

À Procura de Felicidade 14

Desenvolvimento Humano e Organizacional 50

CÂMPUS CAMPINAS – CAMBUÍ

TEMAS PÚBLICO

Prevenção de DSTs 8

Alimentação Saudável 10

Cuidar Faz Bem 8

Acidentes Domésticos 11

CÂMPUS ITATIBA

TEMAS PÚBLICO

AVC e Prevenção de DSTs 63

Combate a Incêndios e Primeiros-Socorros 81

Ergonomia 80

Por trás de tudo o que estamos 
cansados de saber esconde-se 
tudo o que precisamos 
descobrir. É só mudar o ponto 
de vista. Ver, ouvir, sentir, 
fazer, pensar, estar no mundo 
a partir de uma postura que 
nos leve a outros resultados. 
Isso requer mais do que 
entendimento.

Migliori 
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SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO 
DE ACIDENTES DE TRABALHO
Todos os anos, a Cipa é responsável pela realização da 
Semana Interna de Prevenção de Acidentes (Sipat) em 
todos os câmpus. Neste ano as atividades contaram com 
participação de 1 258 funcionários. 
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MÊS DA MULHER

No mês de março, em homenagem ao Dia Internacional da 
Mulher, o Câmpus Bragança Paulista promoveu atividades 
específicas para suas funcionárias durante a semana da 
Sipat. Cerca de 180 mulheres participaram de oficinas de 
maquiagem, aulas de dança e do cine-pipoca. 

PROMOÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM

Durante a Sipat do Câmpus Bragança Paulista, os 
alunos do curso de Medicina, em parceria com a Cipa, 
promoveram uma palestra informativa sobre a saúde do 
homem. Quarenta funcionários estiveram presentes.

É PRECISO SABER VIVER! 

A Cipa do Câmpus Itatiba proveu, no mês de maio, sua Sipat 
com o tema É Preciso Saber Viver!. Durante os encontros, 
os funcionários tiveram a oportunidade de conversar e 
se informar sobre atividades da vida diária, ergonomia e 
primeiros socorros.
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A paz não escraviza o 
homem, pelo contrário, ela 
o exalta. Não o humilha, 
muito ao contrário, ela o 
torna consciente de seu poder 
no universo. E porque está 
baseada na natureza humana, 
ela é um princípio universal e 
constante que vale para todo 
ser humano. É esse princípio 
que deve ser nosso guia na 
elaboração de uma ciência da 
paz e na educação dos homens 
para a paz.

Maria Montessori 

CINE CIPA

Em setembro, a Cipa promoveu, no Câmpus Bragança 
Paulista, uma sessão do filme Extraordinário. A iniciativa 
contribuiu para o debate a respeito do Setembro Amarelo 
e a importância da prevenção ao suicídio. Um total de 200 
funcionários participou da atividade.

QUICK MASSAGE
Sessões de quick massage são ofertadas para 
funcionários que participam do Programa de Ginástica 
Laboral do Câmpus Bragança Paulista. A ação é realizada 
por estagiários do curso de Fisioterapia da Instituição, em 
sessões que buscam o alívio das tensões musculares e 
promovem a saúde e a melhora da qualidade de vida dos 
participantes. Trinta e sete funcionários participaram das 
sessões neste ano.
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INTEGRAÇÃO
Para que todos desfrutem de um ambiente uno e fraterno, 
a Universidade São Francisco incentiva a realização de 
atividades de integração entre os seus funcionários.

PÁSCOA
No mês de abril, a USF celebrou a Páscoa com os 
funcionários de todos os câmpus da Instituição, revivendo 
o Caminho de Emaús. Com texto da teóloga Patrícia de 
Moraes, adaptação do grupo de teatro da USF, Embarque 
Cultural, e direção de Cristina Pacheco, o público relembrou 
a distância de 11 quilômetros de Jerusalém até a casa da 
aldeia onde Cléofas e Maria fizeram caminho e acolhida 
tendo como companhia o Ressuscitado. O capítulo 24 do 
Evangelho de Lucas foi narrado e representado. Às mesas, 
com o pão e o vinho, todos vivenciaram o sentimento de 
partilha celebrado nessa data.

ENCONTRO FRATERNO
Para comemorar a passagem de mais um ano e celebrar 
todo o trabalho produzido, a USF reuniu os funcionários de 
todos os seus câmpus em uma festa de confraternização. 
O evento foi realizado na Fazenda Haras São Bento, 
em Bragança Paulista (SP), e contou com churrasco e 
música ao vivo.
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D I M E N S Ã O 
S O C I A L
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Na dimensão social, a USF apresenta ações, também 
coordenadas pelo Next, que promovem exclusivamente o 
desenvolvimento comunitário.

AÇÕES NO ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

CAMPANHA ADMINISTRANDO ESPERANÇAS

No dia 14 de abril, os alunos dos cursos de Administração 
e de Ciências Contábeis do Câmpus Bragança Paulista 
visitaram o Asilo São Vicente de Paulo. Lá os estudantes 
passaram uma tarde com os idosos, promovendo 
conversas e troca de experiências. Os alunos também 
arrecadaram donativos, que foram entregues para a 
instituição, beneficiando os moradores do local.
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VISITA

No dia 5 de maio, foi a vez dos alunos do curso de 
Fisioterapia, do Câmpus Bragança Paulista, marcarem 
presença na instituição. Durante o encontro, os 
acadêmicos prestaram atendimentos fisioterápicos 
aos idosos.

ENGENHEIROS DO BEM

A USF, em parceria com o Diretório Acadêmico das 
Engenharias, formado por alunos do Câmpus Bragança 
Paulista, esteve no Asilo São Vicente de Paulo no dia 
24 de março, promovendo a ação social Engenheiros 
do Bem – Adote um Idoso. 

O projeto levou apresentação de bandas, peças de teatro e 
um café da tarde para os idosos.

MAIO AMARELO
Os Cursos de Enfermagem e Fisioterapia do Câmpus 
Bragança Paulista realizaram uma série de ações 
para conscientização do Maio Amarelo, movimento 
internacional para a redução de acidentes e para um 
trânsito mais seguro.

As atividades foram desenvolvidas entre 11 e 18 de maio 
em diversos locais de Bragança Paulista, como o Lago do 
Taboão, escolas públicas e privadas de Educação Infantil e 
em parceria com a Secretaria de Trânsito, para orientação 
de motociclistas e entrega de kits feitos pelos alunos. 
A ação alcançou um público de aproximadamente 
500 pessoas.
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UNIEXPO 2018
Os alunos dos cursos do Câmpus Campinas participaram, 
no dia 14 de abril, da 11.ª edição da Uniexpo Campinas, 
com palestras e esclarecimentos de dúvidas sobre 
diversas profissões. 

Os docentes dos cursos da USF realizaram atividades 
práticas, como Cozinha Show dos cursos de Gastronomia 
e Nutrição, cuidados com a saúde realizados pelos alunos 
de Farmácia e demonstrações dos alunos dos cursos de 
Biomedicina, Engenharia Química, Engenharia de Produção, 
Engenharia Civil e Engenharia Mecânica. 

Na sala de aula, os alunos puderam esclarecer dúvidas 
com docentes dos cursos de Psicologia, Administração, 
Direito e Arquitetura e Urbanismo, além de assistir a uma 
palestra com alunas do curso de Medicina.

Cerca de 2 mil pessoas participaram do evento. 

CAMPANHA CABELEGRIA
No dia 14 de maio, os alunos do curso de Medicina do 
Câmpus Bragança Paulista promoveram a Campanha 
Cabelegria, que convidou os participantes a doarem 
mechas de cabelo para confecção de perucas. 

A campanha beneficiou a Associação Bragantina de 
Combate ao Câncer, a qual confecciona perucas para 
pacientes portadores da doença. Além dessa ação, os 
alunos realizaram uma palestra sobre a importância da 
autoestima para os pacientes.
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CAMINHADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA 
INTERNACIONAL DA SÍNDROME DE DOWN
A USF participou da 1.ª Caminhada em comemoração 
ao Dia Internacional da Síndrome de Down, realizada 
em Bragança Paulista, no dia 18 de março, promovida e 
organizada pelo Grupo Viva T 21.

O evento reuniu profissionais da área médica e 
odontológica, que deram orientações e esclareceram 
dúvidas sobre a síndrome. Os 250 participantes também 
contaram com atividades recreativas e esportivas.

FARMACÊUTICOS NA PRAÇA
No dia 5 de maio, os alunos do curso de Farmácia do 
Câmpus Campinas participaram de mais uma edição 
do Farmacêuticos na Praça, promovido pelo Conselho 
Regional de Farmácia de São Paulo.

Neste ano, o evento celebrou o Dia do Uso Racional de 
Medicamento. Durante a atividade, docentes e alunos 
orientaram a população sobre essa temática, reforçando 
a importância do farmacêutico neste processo. Cerca de 
600 pessoas foram beneficiadas.
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IV PASSEIO CICLÍSTICO E 
CAMINHADA DA SOLIDARIEDADE
A USF participou do IV Passeio Ciclístico e Caminhada da 
Solidariedade organizados pelo Instituto Educacional 
Coração de Jesus (IECJ), em Bragança Paulista.

Os eventos fazem parte do projeto anual do IECJ, 
100 Gestos do Coração, inspirado no centenário 
da instituição e no tema da Campanha da 
Fraternidade realizada no ano de 2015, 
Fraternidade: Igreja e Sociedade – Eu Vim para Servir. 
Seu objetivo foi desenvolver na comunidade educativa o 
espírito da solidariedade. Cerca de 600 pessoas 
estiveram presentes.

OBJETIVO FITNESS
O curso de Fisioterapia participou do evento Objetivo 
Fitness promovido pela Escola Objetivo de Bragança 
Paulista. Durante a ação, alunos da USF fizeram 
atendimentos e distribuíram informações sobre a 
importância da atividade física para a saúde, orientando 
cerca de 400 pessoas.
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CAMPANHA DO AGASALHO
No dia 14 de junho, o Câmpus Bragança Paulista recebeu a 
visita de representantes da administração municipal para 
a entrega de 745 peças, entre roupas e cobertores, para a 
Campanha do Agasalho 2018, realizada pela Prefeitura, por 
meio do Fundo Social de Solidariedade.

Como parte dos trabalhos realizados pela Atlética, do 
Curso de Ciências Contábeis, os alunos idealizaram a 
arrecadação com os demais estudantes da universidade. 
Na ocasião, os presentes falaram sobre a importância de 
despertar a solidariedade nos alunos por meio de doações 
aos que necessitam, principalmente no inverno. Também 
parabenizaram os organizadores pela iniciativa, cuidado e 
zelo com as peças.

A Campanha se estendeu até o dia 1.° de setembro, e todas 
as peças foram doadas ao Fundo Social de Solidariedade 
de Bragança Paulista.

O importante é questionar 
sempre. A curiosidade tem 
sua própria razão de existir. 
Ninguém pode deixar de se 
espantar ao contemplar os 
mistérios da eternidade, da 
vida, da maravilhosa estrutura 
da realidade. Simplesmente 
tentar compreender um pouco 
desse mistério, cada dia, já é 
o suficiente. Nunca perca a 
sagrada curiosidade.

Einstein  
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ORGANIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS
No decorrer do período de estágio realizado na Unidade 
de Saúde Cerejeiras, do município de Atibaia, os alunos do 
curso de Enfermagem puderam perceber a dificuldade de 
alguns pacientes em seguir as orientações de uma 
receita médica.

Durante as consultas ou visitas domiciliares, os estudantes 
identificaram que muitos não sabiam relatar quais 
medicamentos foram prescritos ou os horários em que 
deveriam utilizá-los. Refletindo sobre o impacto negativo 
e a piora do quadro clínico desses pacientes, os alunos 
foram motivados a pensar em maneiras que pudessem 
contribuir para a melhora da adesão e para a qualidade 
dos tratamentos. Assim, surgiu a ideia de confeccionar 
uma bolsa com quatro divisórias coloridas que indicasse 
o horário correto para administração dos medicamentos. 
Para sua confecção, foram usados retalhos de tecidos 
com figuras indicativas do período de uso de medicação: 
manhã, almoço, tarde e noite. 

Dessa forma, ao menos uma vez na semana, um membro 
da família – ou o próprio agente comunitário de saúde, 
durante suas visitas – pode conferir e repor as medicações.
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AÇÃO SOCIAL DE DIA DAS CRIANÇAS
A Universidade São Francisco e o Diretório Acadêmico das 
Engenharias promoveram, no mês de outubro, uma ação 
social em comemoração ao Dia das Crianças na Casa do 
Caminho em Bragança Paulista.

O evento alegrou a tarde de 250 crianças, assistidas pela 
instituição com comidas e atividades recreativas.

CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GRATUITA
Como resultado de uma parceria entre a USF com a Escola 
Permanente de Governo via Prefeitura Municipal de 
Bragança Paulista, foram ofertados 18 cursos gratuitos 
nas áreas da saúde, educação e atendimento.

Os cursos visaram à realização de treinamentos 
específicos para melhorar o atendimento à população, 
conforme plano de carreira dos servidores públicos.  

Ao todo, 804 funcionários foram capacitados.
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FESTIVAL CULTURA DA PAZ
No mês de outubro, a USF realizou mais uma edição do 
Festival Cultura da Paz. O evento convidou os participantes 
a pensar sobre o exercício de tecer a paz nos lugares que 
frequentam.

Para esse propósito, todos os câmpus da Instituição 
promoveram diferentes atividades envolvendo toda a 
comunidade acadêmica. A programação incluiu mostra de 
filmes, apresentações musicais e de dança, simpósios e 
um aulão envolvendo a temática eleições. 

Cerca de 3 400 pessoas participaram das atividades.
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SAÚDE BUCAL
Os alunos do curso de Odontologia atuaram na Escola 
Municipal Marisa Valério Pinto, em Bragança Paulista, 
beneficiando crianças de até 5 anos com atividades que 
visaram à promoção da saúde bucal. 

Em visitas semanais, os participantes voluntários, 
orientados por docentes da USF, realizaram palestras, 
oficinas e atividades lúdicas com o intuito de estimular as 
crianças no cuidado diário com os dentes.

TRANSPLANTE AMOR
O projeto Transplante Amor teve como objetivo 
principal a conscientização da doação de órgãos de 
forma lúdica. A iniciativa foi baseada na campanha 
Second Life Toys, desenvolvida no Japão. Nesta, são 
recolhidos brinquedos de pelúcia deixados de lado e 
que precisam de novas partes do corpo, dando a 
eles uma segunda chance, o que faz alusão à doação 
de órgãos.

A iniciativa promovida pelo Câmpus Bragança Paulista 
arrecadou ursos de pelúcia com os membros da Liga 
Acadêmica de Pediatria com o propósito de beneficiar 
27 crianças, de 6 a 12 anos, atendidas pelo Serviço 

Assistencial de Acolhimento Institucional de Bragança 
Paulista. Os brinquedos recolhidos possuíam algum 
defeito em determinada parte do corpo e, assim, foi 
proposto que cada criança da instituição escolhesse 
um, explicando para elas que este ursinho estava 
“machucado”, precisando de uma nova parte do 
corpo, e que graças aos “doadores” ele teria uma nova 
chance. Assim que as pelúcias ficaram prontas, elas 
foram entregues para as crianças, que retribuíram 
com cartas de agradecimento aos doadores, ajudando 
assim a ilustrar os benefícios potenciais da doação 
de órgãos.
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PROMOVENDO A SAÚDE E O MEIO AMBIENTE
Com estratégias ativas de ensino-aprendizagem, os 
alunos do curso de Medicina realizaram ações para 
a promoção da saúde e da saúde ambiental com os 
adolescentes das escolas estaduais. 

A ação contemplou temas como sexualidade e 
gênero; infecções sexualmente transmissíveis; 
alimentação saudável; atividades físicas; cultura da 
paz e não preconceitos; bullying; prevenção ao uso 
de tabaco; álcool e outras drogas; e meio ambiente 
e desequilíbrio ecológico. Neste ano, a iniciativa 
beneficiou cerca de 3 000 alunos do 6.º ano do Ensino 
Fundamental ao 3.º ano do Ensino Médio.

XIX JOGOS FRANCISCANOS DA JUVENTUDE
O projeto Jogos Franciscanos da Juventude é realizado 
em Bragança Paulista há 18 anos. Atualmente, é o único 
evento no município que integra as escolas de Ensino 
Médio, públicas e privadas, com o propósito de dar 
visibilidade aos jovens talentos do esporte.

A iniciativa orienta alunos, com idade entre 15 e 17 
anos, para uma disputa saudável, disciplinada, ética e 
respeitosa. Na edição deste ano, participaram 340 alunos 
de 12 escolas do município. Como inscrição para o evento, 
foram arrecadados 155 kg de alimentos não perecíveis, que 
foram destinados a diferentes entidades assistenciais de 
Bragança Paulista.

SE LIGA NA SAÚDE
O Se Liga na Saúde é um evento anual realizado pelo 
Centro Acadêmico Rolando Tenuto. O projeto é estruturado 
nos moldes de uma feira de saúde, visando à orientação e 
à informação da população acerca de diversas temáticas 
da área da saúde. Ele conta com atendimento ativo da 
população tanto em forma de conversa como na realização 
de atividades práticas e exames rápidos. 

Na edição deste ano, cerca de 120 pessoas foram 
beneficiadas com as atividades ofertadas durante um 
dia de evento. 

TROQUE O MEDO POR ESPERANÇA
O projeto Troque o Medo por Esperança promoveu 
a orientação da população sobre a prevenção 
dos tipos de câncer mais presentes no Brasil. A 
ação foi realizada no Parque Mário Covas, em São 
Paulo (SP), com o repasse de informações sobre 
comportamentos, exposições e outros fatores que 
podem influenciar o risco de câncer, com o objetivo 
de esclarecer sobre meios para prevenir e identificar 
a doença.
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Quem se sente fascinado pelo mar acaba por descobrir as 
maneiras de construir barcos e de navegar. Se o mar não me 
fascina, se ele me dá medo, por que razão haveria de querer 
aprender a arte de construir barcos e de navegar? É o fascínio 
que acorda a inteligência. O conhecimento surge sempre do 
desafio do desconhecido. Essa frase deveria estar escrita em 
algum livro de psicologia da aprendizagem. Pena que eles 
digam muito sobre a ciência de construir navios e nada sobre 
o fascínio de navegar. 

Rubem Alves
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