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D
esde os tempos coloniais do Brasil, os franciscanos 
estão presentes e atuantes no contexto educacional, 
seja na educação formal, seja na informal. Esta história 

secular da pedagogia franciscana chega à nossa Universidade 
São Francisco em 1976 – 45 anos de presença franciscana no 
Ensino Superior, solidificada em mais de 40 cursos abrangendo 
diversas áreas do conhecimento, dialogando diariamente com 
mais de 1.500 profissionais (docentes e técnico-administrativos) 
e de 18 mil estudantes. São mais de 80 mil profissionais 
qualificados para atuar em diversas áreas!

A nossa USF integra o seleto grupo de Instituições Comunitárias 
de Educação Superior (ICES), prestando relevantes serviços 
na educação e na saúde, com o comprometimento de 
sua inspiração originária: “Educação para a Paz”. Tal 
comprometimento consolida essa trajetória de 45 anos da 
USF e a faz ser reconhecida no cenário educacional nacional 
e internacional.

São mais de 4 décadas marcadas por conquistas e lutas, 
alegrias e tristezas, acima de tudo, a certeza de que temos 
muitos motivos para comemorar. É o momento de olhar com 
carinho e gratidão para nossa história, celebrar o presente 
e planejar os caminhos na missão cotidiana de produzir e 
difundir conhecimento de qualidade, no franco diálogo entre 
a ciência e a fé.

Neste ano de 2021, vivenciamos os desafios impostos pela 
Pandemia da Covid-19. Toda a nossa comunidade acadêmica 
se adaptou para que os processos de ensino-aprendizagem 
não ficassem comprometidos. A USF disponibilizou recursos 
e materiais para seus estudantes, docentes e profissionais 
técnico-administrativos. Com esforços e a contribuição de 
todos, estamos superando este momento!

Com a sociedade brasileira, sofremos a perda de mais de 600 
mil mortes para a Pandemia. Nessas vidas perdidas, também 
nossos estudantes e companheiros de trabalho, docentes e 
técnico-administrativos.

Neste espaço, memorial desta história, você poderá conhecer 
os principais marcos da nossa Universidade, acompanhar as 
atividades celebrativas dos 45 anos e, acima de tudo, sentir-
se mobilizado por fazer parte de uma inspiração nascida no 
século XIII, com o jovem Francisco de Assis: a Fraternidade 
Universal!

Paz e bem!

Educar para a paz e o bem, com 
excelência acadêmica, pluralismo, 
inovação e sustentabilidade. 

Ser reconhecida nacionalmente 
pela excelência acadêmica, 
pela promoção da inovação 
sustentável, do desenvolvimento 
regional, da justiça e da paz. 

Educação Integral 
Transformadora, Humanismo 
Solidário, Respeito à Diversidade 
e Inovação Sustentável. 
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E
stamos comemorando e recordando os 45 anos do 
pioneirismo franciscano em Bragança Paulista ao 
assumir faculdades que gerarão uma universidade 

particular. Somente um grande ideal pode induzir alguém 
a envolver-se com educação. A Província Franciscana da 
Imaculada Conceição do Brasil, com sede em São Paulo, em 
1975 aceita ampliar sua presença adquirindo o complexo 
educacional conhecido como Faculdades de Bragança 
Paulista, que abrangia 21 cursos mantidos pelo Instituto de 
Ensino Superior da Região Bragantina e atravessava naquele 
momento uma crise. Houve um encontro de busca e oferta: de 
um lado, o interesse do MEC em solucionar definitivamente os 
problemas das Faculdades de Bragança Paulista, e de outro, o 
propósito franciscano de marcar presença institucional junto 
à juventude universitária brasileira.

No Rio de Janeiro, funcionava a instituição de Educação e 
Assistência da Província, conhecida sob o nome de Casa de 
Nossa Senhora da Paz – Ação Social Franciscana, que lança 
seu olhar e potencial administrativo e financeiro para esse 
projeto. Dessa união, é protocolada pelo MEC a mudança de 

I
nspirada pelo lema “Educação para a Paz” e na cosmovisão 
de São Francisco de Assis, a Universidade São Francisco 
chega aos 45 anos de história como protagonista e agente de 

transformação no contexto em que está inserida, contribuindo 
de forma significativa com a sociedade. Há mais de quatro 
décadas a USF vem acompanhando as mudanças da sociedade 
e correspondendo aos desafios que ela apresenta.

Em distintos momentos da história, a USF esteve atenta às 
necessidades brasileiras, contribuindo com ações no ensino, 
na pesquisa e na extensão, sempre alicerçada no carisma e nos 
valores franciscanos. Confira essa trajetória:

1209

Francisco de Assis, com seus primeiros 
companheiros, vai a Roma e recebe 
autorização para iniciar sua forma de 
vida: deseja construir um mundo no qual 
toda a Criação é reconhecida como irmão 
e irmã – a Fraternidade Universal. Século 
XIII: os franciscanos estão presentes nas 
Universidades de Bolonha, Paris e Oxford.

Há 45 anos caminhamos

Os 45 anos de presença 
franciscana no ensino superior 
brasileiro

| MANTENEDORA 

| LINHA DO TEMPO

Mantenedora dos Cursos no dia 4 de abril de 1976, homologada 
pelo então Ministro da Educação e Cultura, Ney Braga, em 20 
de abril do mesmo ano. Assim, num breve espaço de tempo, no 
dia 1.º de maio de 1976, nascem as Faculdades Franciscanas, a 
futura Universidade São Francisco.

O nome tem inspiração em São Francisco de Assis, com sua 
vida, filosofia, mística, espiritualidade, virtuosidade, projeto 
e convocação para reconstruir e recompor em seu caminho 
uma Instituição de Ensino Superior que tinha enfraquecido 
suas intenções iniciais. Os frades assumem com a consciência 
de criar uma instituição acadêmica diferenciada. Vai surgindo 
assim o sonho da USF, uma integração de todas as ciências 
direcionadas para a promoção de um único objetivo maior: 
o bem-estar do humano. Entenda-se aqui o humano como o 
ser plenamente homem e mulher, o ser pessoa, e não apenas 
um aglomerado estatístico de alunos. A USF é o lugar dos 
que acreditam e contribuem para a formação humana e 
profissional. É o lugar do saber superior, da produção científica, 
técnica, social, política e artística que refletem o potencial 
e as conquistas da história e da cultura do nosso tempo. É o 

Frei Vitório Mazzuco Filho, OFM
Diretor Vice-Presidente da CNSP-ASF 
e Coordenador do Núcleo de Pastoral 
Universitária

1675

É criada a Província 
Franciscana da 

Imaculada Conceição 
do Brasil, presente nos 

estados de SC, PR, SP, 
RJ e ES.

1500

Com a esquadra de 
Pedro Álvares Cabral, 
aportam nas “Terras de 
Santa Cruz” os primeiros 
franciscanos.

1985

A Universidade 
São Francisco 

foi oficialmente 
reconhecida pelo 
Conselho Federal 

de Educação através 
do Parecer CFE n.º 

629/85.

1945

A Província Franciscana – os franciscanos 
– funda oficialmente a Casa de Nossa 
Senhora da Paz – Ação Social Franciscana 
para proporcionar educação e assistência 
aos moradores carentes do bairro Ipanema, 
na cidade do Rio de Janeiro. Três anos 
depois, a CNSP-ASF é reconhecida como 
instituição de utilidade pública, sendo, 
em 1965, certificada como entidade 
beneficente de assistência social.

1976

Através da Casa de Nossa Senhora 
da Paz – Ação Social Franciscana, 
a Província Franciscana da 
Imaculada Conceição do Brasil – os 
franciscanos –assume a gestão do 
Instituto de Ensino Superior da 
Região Bragantina, consolidando 
as Faculdades Franciscanas.

grande encontro pulsante de ideias, opiniões, costumes e 
interpretações que determinam um jeito de viver.

A USF é produção, planejamento estratégico, projeção, cálculos, 
debates e direcionamentos, tudo se encaminhando para uma 
proposta existencial, pessoal, comunitária, social, institucional 
e evangelizadora. A USF é o lugar do armazenamento do saber 
que se espalha para o mundo na socialização deste saber. A 
USF é o lugar do estudo superior; e quando falamos de estudo 
superior, não estamos falando do status dominador do poder 
de quem sabe, mas sim da grandeza de uma escolha. O mérito 
e a dignidade humana estão no uso de suas faculdades para 
conhecer, para aprender e ensinar. Estudar é o concreto 
caminho da verdade e da liberdade; para isso precisamos 
de mestres e doutores competentes e apaixonados pelo que 
fazem, e de bons e atualizados cursos. Os cursos não são ponto 
de chegada, mas caminho, via, percurso, o lugar que ajuda o 
humano na saudável estrada da busca da verdade. Há 45 anos 
assim caminhamos. Paz e Bem!
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| LINHA DO TEMPO

1988

O Colégio Santo Antônio do Pari é incorporado à Casa 
de Nossa Senhora da Paz – Ação Social Franciscana.

1996

A segunda metade da década de 90 foi marcada 
por novos rumos na educação superior, os 

quais afetaram a USF e todas as instituições 
de ensino universitário do Brasil. Em 1996, foi 

promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), que definiu e 

regularizou o sistema educacional brasileiro em 
todos os níveis, baseando-se nos princípios da 

Constituição Federal.

2001

Em 2001, iniciaram-se 
as atividades do Câmpus 

Campinas, situado 
inicialmente no Distrito de 

Barão Geraldo e transferido, 
no início de 2005, para o 

bairro Swift, onde, desde 
então, se encontra instalado.

2003

A USF aprova 
novo Estatuto e 

Regimento Geral.
1986

No Câmpus 
Bragança Paulista, 
deu-se a instalação 
da Universidade 
São Francisco.

1987

O Câmpus São Paulo é transferido 
das imediações do Largo de 
Santa Cecília para um edifício 
especialmente construído para 
abrigá-lo, no bairro Pari.

M
arcada por uma história de sucesso e também 
por grandes desafios, a USF completa 45 anos de 
conquistas, mas também por dificuldades, que a 

fortaleceram, ajudaram a se reinventar e sair mais forte, 
tudo isso graças ao conjunto de pessoas que, alinhadas a um 
propósito comum, seguiram em frente, contribuíram com 
suas forças, suas ideias, com parte de suas vidas e sonhos para 
chegarmos até este momento.

Foi nos momentos difíceis, quando as projeções e perspectivas 
indicavam o contrário, que a USF investiu em sua estrutura, 
ampliou e capacitou seu quadro de trabalhadores, investiu 
na pesquisa e na extensão, diversificou e aumentou as 
possibilidades de acesso ao ensino superior, com bolsas, 
financiamentos e novas modalidades de ensino, transformando 
a vida de inúmeras pessoas. 

Chegamos agora aos 45 anos, em um período muito desafiador 
para todo o planeta, quando muitos projetos foram revistos, a 
ciência foi desafiada ao limite e o impacto catastrófico de uma 
pandemia nas vidas humanas foi imensurável, portanto, o 

História de sucesso e desafios

momento que marca os 45 anos da USF também é o momento 
para refletir sobre sua importância social frente a toda 
a comunidade interna e externa, pois através do ensino, 
da pesquisa e da extensão, a USF entrega à sociedade sua 
contribuição para um mundo mais justo, mais próspero e 
melhor para se viver.

Podemos afirmar que a USF chega aos seus 45 anos com uma 
base sólida e sustentável de crescimento, forte o suficiente 
para enfrentar os próximos desafios sem renunciar a seus 
propósitos e valores. 

Fizemos muito, mas ainda há um longo e necessário caminho 
a percorrer, onde juntos, alicerçados pelo trabalho dos que 
por aqui passaram e pela entrega e dedicação dos que estão 
conosco, temos a certeza de que a USF crescerá e se consolidará 
em sua importância e relevância para o ensino superior.

Por isso e muito mais, somos agradecidos a todos que, de alguma 
forma, contribuíram para estes 45 anos de história e muito sucesso.

Nosso muito obrigado!

| REITORIA

Professor Adriel de Moura Cabral
Pró-Reitor de Administração e 
Planejamento

2005

A USF passa por uma 
reestruturação para melhorar 
a prática da sua missão: 
aprova os novos projetos 
de Desenvolvimento 
Institucional e Político-
Pedagógico Institucional, 
cria a Unidade de Pesquisas e 
muda a localização do Câmpus 
Campinas para o bairro Swift.

2007

A USF passa a contribuir 
significativamente 
para a consolidação 
do segmento das 
universidades 
comunitárias, renova 
sua política de pesquisa 
e cria uma política para 
extensão.

2011

A USF comemora 35 anos de 
história consolidando-se como 

referência na Educação Superior.

2006

A USF inaugura sua 
Política Social de Inclusão 

no Ensino Superior e 
de concessão de bolsas 

e benefícios. Também 
adere ao programa 

PROUNI e firma outros 
convênios de promoção 

da inclusão social.

2012

O Câmpus Campinas implanta mais 
uma unidade, no bairro Cambuí. Em 

São Paulo, o Câmpus é transferido 
para o bairro Freguesia do Ó. O 
prédio, nesse novo endereço, é 
reformado para abrigar toda a 

estrutura dos cursos, além de ter 
sido construída a Capela Santa 

Maria dos Anjos.

2009

A USF recebe a 
visita do Ministério 
da Educação para 
reconhecimento 
e obtém a nota 4 
da Comissão de 
Avaliação.

C
elebrar 45 anos de Presença Franciscana representa, 
para a Universidade São Francisco (USF), um itinerário 
de múltiplos significados. A USF encontra-se como uma 

instituição consolidada, de caráter comunitário e confessional, 
nacionalmente reconhecida por sua identidade franciscana, 
pela seriedade e pelo comprometimento com que atua no 
ensino superior brasileiro. Confira os depoimentos de quem 
conhece e faz parte da história da USF!

Quem faz parte 
da história

| DEPOIMENTOS 
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| LINHA DO TEMPO
2013

A USF amplia para 3 mil m² suas 
instalações no Câmpus Campinas 

(Swift), em razão do aumento da oferta 
de cursos de graduação e pós-graduação. 

Também inaugura o Serviço-Escola de 
Psicologia no Câmpus Campinas (Swift). 

O serviço segue a tradição do Curso de 
Psicologia da Universidade e oferece à 

comunidade atendimentos gratuitos.

2014

A USF lança seu primeiro curso de graduação 
a distância, em Tecnologia em Processos 

Gerenciais. A primeira turma foi contemplada 
com bolsa de estudo integral. O Câmpus 

Itatiba inaugura, no dia 7 de novembro, a Sala 
Web de Aprendizagem. As instalações foram 

estruturadas com tecnologia de ponta que 
permite o desenvolvimento de projetos de 

relevância nacional e internacional.

2016

A USF celebra seus 40 anos 
de presença franciscana. O 
ano também é marcado por 
projetos de investimentos em 

todos os Câmpus.

2017

A USF amplia suas 
instalações no Câmpus 
Bragança Paulista, 
implantando o Centro 
de Simulação Realística. 
Neste ano, é firmada uma 
parceria com a Google for 
Education, plataforma que 
facilita a integração de 
recursos on-line.

2015

Pela 1.ª vez em 40 anos de Presença Franciscana 
na USF, Frades e Reitoria promoveram um 
Capítulo Universitário, mobilizados pelo 
Capítulo Provincial da mantenedora, a Província 
Franciscana. De 23 de setembro a 24 de outubro, 
todos os docentes e colaboradores foram 
convidados a contribuir com o texto “Frente de 
Evangelização da Educação”, que aborda a missão 
franciscana e seu papel dentro da educação.

Venho com muita honra e satisfação parabenizar todo o corpo 
docente e discente da Universidade São Francisco por esses 45 
anos de existência. Para mim, é uma satisfação pessoal, porque 
em 1997 eu entrei na USF para cursar Direito, me formei em 
2001 e, se hoje eu tenho uma carreira profissional e cheguei 
até a Prefeitura, foi com base em toda a estrutura que a 
Universidade propiciou. Tenho a maior satisfação de estar aqui 
parabenizando e elogiando. 

A USF é uma referência não só na questão do ensino na 
nossa cidade, na nossa região e no nosso estado, mas também 
em tecnologia, o que tanto eleva o nome de Itatiba no Brasil 
afora. Então, é um momento de muita satisfação. Torcemos 
muito para que a Universidade continue crescendo e tenha 
longos anos de existência e que cada vez se desenvolva mais 
e continue ajudando Itatiba, não apenas na parte educacional, 
mas também em todo o trabalho social que realiza junto com 
o município. 

Deixo meus parabéns, o agradecimento e tenham certeza de 
que aqui o poder público estará sempre de braços abertos para 
fazer grandes parcerias com a Universidade, que sejam em 
prol da nossa população de Itatiba.

THOMÁS CAPELETTO 
DE OLIVEIRA
Prefeito de Itatiba

“

”

| DEPOIMENTO 

Câmpus Itatiba

Câmpus Itatiba (1988)

2020

A USF enfrentou o período de pandemia da COVID-19 com 
diversas ações de combate, como o Plano de Contingência 
de Biossegurança. Durante o período de aulas remotas, foi 
desenvolvida uma metodologia de ensino própria e mantido 
o diálogo direto com toda a comunidade acadêmica. Também 
foi conquistada a marca de 2 mil estudantes nos cursos de 
Educação a Distância (EaD). A USF implantou o modelo 
de ensino dinâmico de aprendizagem, sempre atenta às 
tendências educacionais.

2019

A qualidade do ensino da USF é 
reconhecida no cenário nacional, com 

a conquista de diversas avaliações 
com nota 5, reconhecimento máximo 

do MEC. No 2.º semestre inaugura o 
Serviço-Escola de Psicologia no Câmpus 

Bragança Paulista. A Universidade 
também abre novos polos nas cidades de 

Amparo, Cambuí (MG) e Paulínia.

2021

A Universidade chega aos 45 anos como protagonista e 
agente de transformação no contexto em que está inserida, 
contribuindo de forma significativa com a sociedade. 
Inaugurou novos polos em diferentes cidades do estado de 
São Paulo e Minas Gerais. Abriu o Curso de Enfermagem 
no Câmpus Itatiba e também foi a primeira instituição 
nas regiões em que está presente a ter o credenciamento 
do Curso de Direito na modalidade educação a distância 
aprovado pelo Ministério da Educação (MEC).

2018

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 também em 
Petrópolis, no Rio de Janeiro, 
com o Instituto Teológico 
Franciscano (ITF).

Em 2021, a USF comemora 45 anos 
de presença nas regiões de Itatiba, 
Bragança Paulista e há 20 anos ela veio 
para Campinas e, em nome da cidade, 
quero dar os parabéns para a USF, que 
aqui em Campinas faz um excelente 
trabalho com os seus cursos oferecidos 
a nossa população. A educação é a 
política social mais importante, é a que 
promove a igualdade de oportunidades 
e dá condições para que as pessoas 
melhorem realmente de vida. 
Parabéns à USF pela excelência do 
ensino em nome de toda a população 
de Campinas. 

DÁRIO SAADI
Prefeito de Campinas

“

”

| DEPOIMENTO 

Câmpus Campinas Câmpus Campinas antigamente
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Este é um ano de comemoração, de festa e de muita alegria. Nós comemoramos mais um aniversário 
da USF. Universidade que acompanhei desde o início, desde que o Miguel Cocicov, que era meu colega 
de classe e de minha irmã Antonina, na Faculdade de Pouso Alegre, onde estudamos quatro anos na 
mesma classe. Ele fundou aquilo que era um sonho. A faculdade teve o apoio do meu pai, na época 
prefeito (1969-1972). Teve apoio, na época, do político nosso adversário, que colaborou muito também, 
o prefeito José de Lima. A Universidade tem uma história. 

Em 1976, vieram os franciscanos, foi uma bênção de Deus. Os franciscanos deram uma outra visão. 
Levaram e elevaram o nome de Bragança Paulista e da Universidade São Francisco para os quatro 
cantos do país. Milhares de funcionários, milhares de pessoas formadas, milhares de empregos criados 
graças à Universidade.

Parabéns aos freis franciscanos! Parabéns, Universidade São Francisco, orgulho de Bragança! Como 
prefeito, quero transmitir os desejos de felicidade e os agradecimentos à população, o orgulho que 
temos da nossa Universidade São Francisco. 

JESUS ADIB ABI CHEDID
Prefeito de Bragança Paulista

“

”
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Câmpus Bragança Paulista (anos 70)

Hoje nós comemoramos o aniversário da Universidade São Francisco. Eu posso falar com orgulho 
que nós temos em Bragança Paulista uma Universidade não só de nível nacional, mas mundial. Eu fui 
aluno da Faculdade São Francisco, hoje Universidade. Quando estudei, minha professora era a Dra. 
Hercília Cocicov. Então hoje, eu falo com orgulho, se nós temos uma Universidade, foi muito graças 
a essas pessoas que vieram à Bragança, puderam instalar a Faculdade aqui em Bragança Paulista. 
Então é um orgulho para nós. Quero parabenizar hoje os freis franciscanos. Parabéns Bragança 
Paulista, parabéns aos Freis! 

PROFESSOR AMAURI SODRÉ
Vice-Prefeito de Bragança Paulista

“

”
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Câmpus Bragança Paulista (1986)
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“
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É com grande alegria e satisfação que, como ex-aluna da USF, venho aqui parabenizá-la pelos 45 anos 
de atividade dessa Universidade de grande importância para o município de Bragança Paulista e toda 
a nossa região. Muito contribui para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Principalmente 
agora, tem realizado ações e sido uma grande parceira nas questões da pandemia. Registro aqui também 
o nosso agradecimento da população bragantina a todos os profissionais que passaram pela USF e muito 
contribuem com o nosso município, sobretudo aos franciscanos, que deram início a essa linda trajetória 
em Bragança Paulista. Parabéns, reitor, pró-reitores, diretores, coordenadores, professores, alunos e 
todos os funcionários! Parabéns por comporem essa história tão linda e fazerem parte dessa trajetória 
de sucesso da USF!

GISLENE CRISTIANE BUENO (GI BORBOLETA)
Presidente da Câmara Municipal de Bragança Paulista

Que alegria poder celebrar junto com vocês 45 anos de Universidade São Francisco. Quero render 
minhas homenagens a essa instituição e todas as pessoas que têm o conceito e a história de ajudar 
as pessoas. É o caso da USF, na pedagogia e no ensino superior. A mim, particularmente, significa 
muito, porque eu estudei na faculdade de Direito, me formei em 1986, fiz grandes amigos e tenho 
muito que agradecer. À USF, aos franciscanos, aos professores, aos funcionários, por todo esse trabalho 
que vêm fazendo por 45 anos aqui em Bragança Paulista, Itatiba e Campinas. Trabalhando muito. 
A oportunidade de ter concluído o meu curso superior em Bragança, a oportunidade de ter esses 
conhecimentos, ser vereador, depois deputado estadual, representar a minha região, agradecer essa 
parceria que a USF tem conosco, de oferecer sempre o melhor de si. O carinho, o amor, o ensinamento, 
os equipamentos à disposição da população. Atendendo milhares de alunos, pessoas necessitadas. De 
qualquer forma, a USF, os freis franciscanos vêm ajudando o nosso Brasil, o nosso estado, a nossa 
região em todos os segundos de nossa vida. 

Parabéns a vocês e muito obrigado por poder fazer parte dessa história tão bonita! Desejo que vocês 
continuem trabalhando, ajudando as pessoas que mais precisam, fortalecendo o ensino, a pedagogia, 
mas também a sensibilidade das pessoas voltadas a Cristo. 

DEPUTADO EDMIR CHEDID
Deputado estadual pelo estado de São Paulo
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Há 45 anos, quando as Faculdades Franciscanas se transformavam na Universidade São Francisco, eu 
iniciava a minha trajetória profissional na Universidade. Desde então, aprendi a admirar esta casa, onde 
passei a maior parte da minha vida, mais tempo até que em minha própria casa. Na USF, se formaram 
muitos dos meus sobrinhos, genro e filha, todos exercendo atualmente, com sucesso, a profissão que 
escolheram e para a qual foram muito bem formados, inspirados pela visão franciscana da paz e do 
bem. Minha filha, formada pela USF em Administração de Empresas (1999) e Farmácia (2000), hoje é 
uma profissional que muito me orgulha, uma profissional competente, gerente de Supply Chain e Novos 
Negócios de uma grande indústria farmacêutica. 

Em todos estes anos, tive a honra e satisfação de formar muitos dos atuais professores da Universidade, 
que, assim como eu, contribuem para a construção do conhecimento e para a formação crítica, 
humanista e solidária de seus estudantes, comprometidos com uma sociedade mais justa para todos. 
Parabéns aos freis franciscanos, aos dirigentes, aos professores e aos estudantes que escolheram esta 
casa para cumprirem o seu papel de educar ou ser educado! Parabéns à USF pelos seus 45 anos, com o 
desejo de que continue prosperando por muitos e muitos anos, cumprindo a sua missão de “Educar para 
a paz e o bem, com excelência acadêmica, pluralismo, inovação e sustentabilidade!

Estudar na USF, para mim, é ter o privilégio de conciliar tanto a teoria quanto a prática com a ajuda de 
professores incríveis e didáticos e de fazer cada vez mais pela nossa profissão. Além das aulas práticas, 
a USF também possui a Iniciação Científica, que nos dá um grande conhecimento e a oportunidade 
de participar de pesquisas e eventos. Isso contribui muito para o desenvolvimento profissional. Neste 
ano em que a USF completa 45 anos, parabenizo tanto a Universidade quanto o Curso de Farmácia de 
Campinas, que completa 15 anos. Esta comemoração vai para todos os profissionais da USF que fazem 
parte desta história de comprometimento com nós alunos, nos fazendo trilhar uma carreira incrível. 

Minha história com a USF tem 30 anos, quando em 1991, aqui iniciei minha vida profissional e, cursando 
Ciências Contábeis, me formei em 1995. Em seguida, me especializei em Gestão Financeira; também pela 
USF tive oportunidade de trabalhar com a Gráfica, Planejamento, Controladoria, Contabilidade, além de 
participar de alguns projetos, como a Casa São José, criação da Fundação Clara de Assis; do Plano de Saúde 
USFMED e, mais recentemente, do Programa Acreditar. Hoje estou como Contador do Grupo, sediado 
em Campo Largo/PR desde o início da criação, em 2002, do Centro de Serviços Compartilhados – CSC, 
conhecido como Remanso.

Durante todos estes anos testemunhei muitas conquistas da Casa de Nossa Senhora da Paz, como o crescimento 
do alunado, a ampliação da estrutura física da USF e do HUSF, a excelência no ensino, na saúde e na pesquisa. 
Houve também momentos difíceis, em que a Direção teve muita coragem, serenidade e empatia, restabelecendo 
o equilíbrio, motivando e encorajando seus alunos, professores e colaboradores, permitindo a esta Instituição 
continuar os caminhos da prosperidade e, assim, cumprir sua missão de Educar para a Paz e o Bem.

A palavra que tenho para a USF e todo o Grupo Franciscano é GRATIDÃO, por todas as oportunidades 
de desenvolvimento profissional e pessoal, por permitir que tantos jovens possam desenvolver suas 
potencialidades em todas as áreas do conhecimento, preparando o seu caminho profissional com princípios 
franciscanos.

Parabéns à Família USF! Tenho certeza de que continuará cumprindo sua missão, ampliando sua atuação 
e tonando-se cada vez mais forte, inspirando a todos como modelo de qualidade de ensino. Sou Luís Söthe 
e, com muito orgulho, sou USF.

CLAUDETTE MARIA MEDEIROS VENDRAMINI 
Professora na USF há 45 anos

ANDRESSA PAZ
Estudante do Curso de Farmácia do Câmpus Campinas (Swift)

LUÍS SÖTHE
Colaborador há 30 anos – Atualmente na Mantenedora
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A 
história da Universidade São Francisco, como de toda 
instituição de ensino de referência, vai sendo escrita, 
conforme os dias se sucedem, marcada pela presença 

irreversível do tempo. Neste momento, cabe o agradecimento 
especial e honroso a todos aqueles que dedicaram parte das suas 
vidas, ao longo do tempo, para que essa história de 45 anos fosse 
possível. Estudantes, docentes, corpo técnico-administrativo 
e a comunidade local onde a USF se faz presente, que tanto 
auxiliou e continua se vinculando a essa casa do conhecimento. 
Com frequência, uma universidade tem as suas atividades 
envolvidas por acontecimentos que podem estar previstos ou 
não e mesmo assim se tornam oportunidades de trazer algo 
novo para a própria instituição e para a comunidade educativa. 
A modernidade traz novas situações desafiadoras, de profundas 
reformulações na sociedade, com reflexos no comportamento 
ético, nos anseios existenciais e principalmente na educação 
enquanto alicerce da promoção humana. Na USF, a sociedade 
se transforma e a USF acompanha. Na história recente, a 
Universidade se propôs a uma profunda transformação, a partir 
do seu Planejamento Estratégico. No sentido de se reposicionar 
frente às necessidades de formação dos seus estudantes, na 
qualidade de ensino e aprendizagem, nas demandas de mercado 
e de trabalhabilidade, na inovação e no empreendedorismo. 
Para poder acompanhar os avanços científicos e tecnológicos 
e gerar uma sustentabilidade institucional. Somos orgulhosos 
de ser uma universidade regional, mas de referência nacional, 
pelo seu fomento no desenvolvimento local, que transforma a 
vida das pessoas pela educação e contribui para a redução das 
desigualdades sociais. Com influência direta na melhoria do seu 
entorno, compartilhando responsabilidade com o Estado, com 
as famílias e com a comunidade local, conforme prevê a nossa 
Carta Magna brasileira.

Temos a clareza de que não é suficiente preparar tecnicamente 
nossos estudantes. A educação não envolve somente ensinar 
em sala de aula, inclui também a reflexão a respeito de valores 
humanos mais nobres, como a ética, a resiliência, a inclusão, a 
liderança, a empatia, a responsabilidade social e ambiental. Uma 
preparação para a vida e que possa ser bem vivida de forma 
próspera e feliz. Ao preparar o caminho para o futuro da USF, 
queremos possibilitar à comunidade educativa a experiência de 
uma verdadeira Universidade, com uma metodologia dinâmica, 
flexível aos novos tempos, com ferramentas de construção de 
trajetórias pessoais e de projetos de vida que possibilitem um 
ensino personalizado e de programas cada vez mais integrados 
na linguagem do mercado, com a presença da indústria e das 
empresas dentro da Universidade. Principalmente a partir 

A sociedade se transforma 
e a USF acompanha

| ENSINO E INOVAÇÃO

das práticas profissionais, que desde o primeiro momento os 
estudantes tenham contato com a realidade que encontrarão 
no ambiente de trabalho. Que seja uma Universidade marcada 
pela cultura da inovação e do empreendedorismo em todas 
as instâncias acadêmicas e a geração de estado vibrante de 
atenção às oportunidades de diálogos com a sociedade, seja 
pela formação de profissionais via graduação ou pós-graduação 
de qualidade reconhecida e transformadora. Para tanto, a USF 
vem, nos últimos anos, investindo em ambientes diferenciados, 
processos de aprendizagem ativa e uso multidisciplinar de 
novas tecnologias, que permitem a devida articulação do 
conhecimento, da pesquisa e da extensão com o contexto 
real da vida dos estudantes. A oferta de cursos inovadores, 
denominados dinâmicos, recém-lançados, uma educação a 
distância de qualidade e formativa que possa incluir cada vez 
mais pessoas e chegar nos distintos rincões do país.

Flexíveis no aspecto temporal, em convergência com a 
trabalhabilidade, com a preparação de carreiras e possibilidade 
de experiência internacional, integrando currículos com 
vivências práticas e até mesmo dupla diplomação. Primando 
pelo desenvolvimento de competências e habilidades 
socioemocionais vinculadas à capacidade de conhecer, conviver, 
trabalhar e ser, com projetos de cooperação institucional e 
priorizando a capacitação de todos os atores acadêmicos e 
administrativos. Tudo isso em sintonia com uma agenda do 
futuro e das megatendências. É nesse contexto que a USF se 
lança a uma proposta de inovação sustentável, com projetos 
significativos e com sentido para sua comunidade, oferecendo 
o seu melhor para o desenvolvimento social e a promoção 
humana. É mais uma página da história escrevendo a memória 
USF com olhar para os próximos 45 anos.

Dilnei Lorenzi
Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e 
Extensão
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Professor Luís Afonso Azzi
Coordenador do Curso de Administração

A
lém de comemorar os 45 anos de presença franciscana 
na Universidade São Francisco (USF), também é o 
momento de celebrar a consolidação de uma série 

de cursos que foram fundados nessas quase cinco décadas e 
outros que até mesmo antecedem a história da USF.

Nos últimos anos, a atuação do administrador 
transcendeu o planejamento de recursos e execução 
de ações assertivas no âmbito corporativo. Os 
administradores foram, e são, desafiados a desenvolver 
o espírito inovador e criativo em um ambiente 
incerto e extremamente competitivo. Ao olhar para 
o futuro, o administrador terá que saber lidar com a 
velocidade das mudanças, agarrar-se às oportunidades 
de aprendizado digital focando na melhoria de sua 
prática e incorporando as mais recentes tecnologias.

45 anos de ensino consolidado

Quais os desafios da profissão hoje 
e quais os desafios para o futuro?

“

”

Ao longo do ano foi realizada uma série de eventos sobre temas 
atuais e para recordar a trajetória dos cursos. Confira a lista de 
aniversariantes!

ADMINISTRAÇÃO

50 anos de fundação  
Câmpus Bragança Paulista

20 anos de fundação 
Câmpus Campinas
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Professor Marcelo Silva
Coordenador do Curso de Engenharia Civil

Professor Paulo Eduardo Silveira
Coordenador do Curso de Engenharia Elétrica

Professora Michelle Parise
Coordenadora do Curso de Farmácia

A Engenharia Civil é de suma importância para o desenvolvimento 
de um país. Toda infraestrutura, obras públicas ou privadas, como 
rodovias, ferrovias, pontes, túneis, portos, aeroportos e saneamento, 
são de responsabilidade de um engenheiro civil.  Todo sistema de 
infraestrutura urbana deve ser projetado, organizado, sempre 
orientado por engenheiros, contando com a participação do engenheiro 
civil. O grande desafio deste profissional é ajudar no desenvolvimento 
das cidades inteligentes, cuidando da sustentabilidade econômica, 
cultural e sempre preservando o meio ambiente.

A Engenharia Elétrica pode ser dividida em duas grandes áreas: 
Sistemas Eletrônicos e Sistemas Elétricos de Potência. A atual crise 
energética que o país enfrenta tem mostrado o quanto o Engenheiro 
Eletricista é estratégico, projetando fontes limpas de energia, desafio 
que só tende a aumentar. Smartphones, computadores e outros 
dispositivos eletrônicos de uso cotidiano estão em aprimoramento 
contínuo de funcionalidades e eficiência energética e são grandes 
desafios para o Engenheiro Eletricista.

Dentre os desafios da profissão Farmacêutica, podemos destacar o incremento 
dos serviços farmacêuticos, da prescrição farmacêutica e a transformação 
das farmácias em centros de saúde. A evolução tecnológica tem impulsionado 
a profissão, pois com o surgimento de novas tecnologias que ajudam no 
gerenciamento do processo de distribuição e fornecimento de medicamentos, o 
farmacêutico poderá dedicar-se a outras atividades. A telefarmácia, que significa a 
assistência e atendimento remoto como foco em cuidados farmacêuticos, gestão e 
disponibilização de medicamentos, também é o novo desafio da profissão. Cabe lembrar, 
ainda, da importância do Farmacêutico Clínico integrado em equipes Multiprofissionais 
de Atenção primária, secundária e terciária em Saúde.

“

“

“

”

”

”

50 anos de fundação  
Câmpus Itatiba

ENGENHARIA CIVIL

30 anos de fundação  
Câmpus Itatiba

ENGENHARIA ELÉTRICA

35 anos de fundação  
Câmpus Bragança Paulista

15 anos de fundação 
Câmpus Campinas

20 anos de fundação 
Câmpus Campinas

FARMÁCIA
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Professor Paulo Eduardo Silveira
Coordenador do Curso de Engenharia Mecânica

”

Professor Mário Antônio Monteiro
Coordenador do Curso de Engenharia de Produção

Professor Célio Stigert
Coordenador do Curso de Direito

O grande desafio da atualidade, em todas as áreas, é o enfrentamento 
da pandemia da COVID-19. O Engenheiro Mecânico, provedor de 
soluções para o setor produtivo, está projetando e implantando 
máquinas e processos mais eficientes para atender às demandas 
geradas pela pandemia em vários segmentos. A digitalização das 
fábricas, um processo irreversível, vai exigir Engenheiros Mecânicos 
com domínio das tecnologias e com competências para apresentar 
soluções inovadoras para as demandas da sociedade.

O engenheiro de produção deve ir além do conhecimento técnico, desenvolvendo 
habilidades de aprendizagem, fazendo uso do grande volume de informações 
recebidas para auxiliar na tomada de decisões. Deve manifestar competências 
empreendedoras com pensamento analítico e inovação, interagindo com as 
técnicas de simulação para a obtenção de resultados eficazes e eficientes na 
melhoria de processos.

O pensar na profissão do jurista nos dias de hoje nos remete a diversas reflexões, especialmente 
porque o estudante, ao ingressar na Universidade, de pronto se depara com a alegria de ter 
sido aprovado nos processos seletivos e com um sem-número de anseios para sua futura 
profissão, especialmente o de se colocar no mercado de trabalho e em local de destaque. Neste 
passo, é importante que o estudante, ao longo de sua formação, tenha muita dedicação e 
paciência, já que suas atitudes, habilidades e competências poderão promover diversas 
transformações na dinâmica social. Quanto ao futuro, este profissional deve estar 
preparado e atento para uma visão justa do mundo, aliada às novas tecnologias, 
conseguindo propor soluções de ordem jurídica para as crescentes demandas da 
sociedade, com fincas nos princípios da paz, do bem e do consenso.

“

“

“

”

”

20 anos de fundação  
Câmpus Campinas

10 anos de fundação  
Câmpus Itatiba

ENGENHARIA MECÂNICA

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

10 anos de fundação  
Câmpus Itatiba

10 anos de fundação  
Câmpus Campinas

DIREITO
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Q
uero sublinhar, nesta breve crônica, a notoriedade 
da escola de medicina de Bragança Paulista (SP) no 
horizonte político das escolas médicas brasileiras no 

momento em que celebramos os 45 anos da Universidade São 
Francisco – USF, e para melhor compreender, nesta data, em 
especial, a relevância do programa de extensão de formação 
médica, MED Experience, na trajetória da escola médica da 
USF.

Tudo tem início em 1950, quando principia, no Brasil, a 
oferta de ensino médico privado e, como consequência, a 
interiorização das escolas médicas no país. De fato, até o ano 
anterior só havia, no Brasil, 13 escolas de Medicina, todas 
públicas e, em sua maioria, concentradas nos estados do Rio de 
Janeiro e de São Paulo.

A escola de medicina de Bragança Paulista surge em 1972. 
Ela assegurou, à época, um grande pioneirismo à região 
bragantina. Bragança Paulista e região ganham, destarte, 
sua escola médica pouco antes da presença franciscana na 
educação superior regional. Esta seria a vigésima faculdade de 
medicina autorizada no país, de um total de sessenta e duas 
escolas médicas. Com a chegada dos franciscanos, em 1976, a 
faculdade de medicina, recém-criada, se incorpora ao projeto 
das Faculdades Franciscanas, embrião da futura Universidade 
São Francisco.

A matriz curricular da formação médica, naquela circunstância, 
estava baseada nos chamados currículos mínimos. Fixados 
em 1969, pelo Conselho Federal de Educação, os currículos 
mínimos indicavam conteúdos e prazos obrigatórios mínimos 
a serem observados na organização dos cursos de Medicina, 
em regime de validade nacional. Tal medida representou 
um avanço à época em que foi aprovada. Insistiu, entre 
outras melhorias, na promoção da saúde do indivíduo e da 
coletividade; no combate à especialização precoce; no uso 
racional do hospital de ensino e na interdisciplinaridade. 
Nosso primeiro currículo de medicina surgiu três anos após a 
obrigação do currículo mínimo.

Uma nova revolução na formação médica tem início com a Lei 
de Diretrizes e Bases para a Educação, em 1996. Dela decorrerá 
uma verdadeira explosão da oferta de ensino privado em 
medicina no interior do Brasil. Uma breve análise das 9.099 
vagas em medicina oferecidas em 1996 nos 84 cursos existentes 

A trajetória do curso 
de Medicina USF e o 
Programa Med Experience

mostra que, no que concerne a sua distribuição geográfica, os 
40 cursos das capitais concentravam 4.882 vagas (52,49%) 
e os 44 cursos do interior ofereciam 4.277 vagas (47,51%). 
Tomando 1996 como ano-base, foram ofertadas 5.077 vagas 
nas 50 escolas médicas públicas (55,80%) e 34 nas privadas, 
com 4.022 vagas (44,20%). Todavia, a expansão dos cursos de 
medicina para o interior, em 1996, se concentrou fortemente 
em algumas áreas do país, conservando, assim, uma política de 
expansão regionalmente desigual do ensino médico.

Finalmente em 2001, o Conselho Nacional de Educação 
substitui os currículos mínimos por diretrizes curriculares 
nacionais – DCN. Surgem as novas DCN de Medicina, que 
representaram um avanço sem precedentes para a formação 
médica. As diretrizes para o curso de medicina consagrariam, 
por exemplo, a denominação de internato para os estágios de 
medicina.

A última e mais transformadora proposta de política pública 
para o ensino médico aconteceria em 2013, com a Lei do Mais 
Médicos. Dentre as mudanças presentes nessa reformulação, 
destacou-se a definição de que ao menos 30% da carga horária 
do internato médico na graduação seriam desenvolvidos na 
Atenção Básica – como solução para 80% dos problemas de 
saúde dos cidadãos – e nos Serviços de Urgência e Emergência 
do SUS, respeitando-se o tempo mínimo para o internato de 
dois anos. Tudo isso com acompanhamento acadêmico e 
técnico.

As novas DCN de medicina, em consonância com a Lei do 
Mais Médicos, previram, também, a criação de programas 
permanentes de formação de profissionais dos serviços de 
saúde, que seriam campos de prática e aprendizado, além de 
tratar de novos instrumentos para garantir uma integração 
ensino/serviço com mais segurança e qualidade. 

É justamente nessa conjunção que se insere a proposta da 
MED Experience do curso de medicina da Universidade São 
Francisco, em continuidade à reforma curricular do curso, 
empreendida em 2018, como consolidação à implantação 
das novas diretrizes nacionais. Nessa conjuntura, já estamos 
falando de um cenário de 347 escolas médicas no Brasil, das 
quais 68 só no Estado de São Paulo, com um total de 35.558 
vagas ofertadas para o primeiro ano do curso.

| CURSOS ANIVERSARIANTES 

Frei Gilberto Garcia, OFM
Reitor

A N O S
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Salientei, neste relato, um brevíssimo curso da história da 
escola médica da USF no contexto das políticas de formação 
médica para, justamente, pontuar sua trajetória de superações 
de obstáculos, de adaptações aos cenários, frente às distintas 
demandas históricas da formação médica, e do empenho 
institucional pelo atendimento às políticas públicas para o 
ensino médico. Ao mesmo tempo, para relevar a capacidade 
de inovação do curso de medicina da USF na formação do 
estudante e na dotação de recursos para as condições de ensino 
de mais alta qualidade.

Sobretudo, para apresentar na data hoje, como parte da 
política institucional da USF de inovação e de incentivo 
à formação médica de elevado nível, o Programa MED 
Experience, que consiste num programa de extensão da 
formação médica, além dos conceitos de estágio obrigatório e 
de residência médica. O MED Experience é uma expansão do 
currículo do ensino médico básico, afora as prerrogativas das 

diretrizes curriculares nacionais para o curso de medicina, 
em consonância com diretrizes nacionais para a prática 
extensionista na formação profissional do estudante. Vale 
salientar que o MED Experience é uma especialidade e não 
especialização médica.

Sabemos todos que a eficácia desta nova proposta suplementar 
de ensino dependerá da justa interação entre os docentes 
diretamente envolvidos e o elenco dos demais professores do 
curso, assim como do comprometimento dos estudantes e, por 
fim, do apoio incondicional da Reitoria da USF em conjunto 
com sua instituição mantenedora.

Dos membros da Reitoria, os melhores votos de sucessos a este 
novo incremento na formação médica da USF, na confiança 
de que ele atenderá aos princípios de sua missão institucional 
de “educar para a paz e o bem, com excelência acadêmica, 
pluralismo, inovação e sustentabilidade.”

D
urante os 50 anos de curso, observou-se uma constante 
evolução do modelo pedagógico e curricular, iniciando-
se com o clássico modelo flexneriano, que se manteve 

vigente por mais de 25 anos. A partir de 1999, o Curso de 
Medicina buscou uma nova concepção didático-pedagógica, 
tornando-se a terceira escola médica do país a implantar 
a Aprendizagem baseada em Problemas (ABP), do inglês 
Problem Based Learning (PBL). Após três anos de aplicação do 
projeto pedagógico, novas alterações foram necessárias para 
correção e aperfeiçoamento do projeto, optando-se por um 
modelo híbrido, utilizando metodologias ativas variadas e não 
exclusivas, promovendo o desenvolvimento do estudante na 
direção de um profissional competente e comprometido com a 
sociedade em que vive e atua, centrado nas dimensões éticas e 
humanísticas sob o referencial franciscano. 

Desse modo, o Curso de Medicina vem, desde o primeiro 
Projeto Pedagógico, buscando a inserção cada vez mais precoce 
e efetiva na atenção básica de saúde do município, além de 
cenários de atendimento secundário e terciário, em Bragança 
Paulista e em serviços de municípios da região, possível pela 
formalização do Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino 
- Saúde (COAPES) entre a Universidade São Francisco e nove 
municípios da região.

A evolução do modelo 
pedagógico

| MEDICINA

O Curso de Medicina encontra-se em constante evolução, 
em busca da excelência na formação dos nossos estudantes, 
observando e alinhando-se com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN) e com as demandas apresentadas pelo mercado 
de trabalho e suas rápidas mudanças e transformações.  
O Programa Med Experience é complementar a um novo 
Projeto Pedagógico, que promove, além do desenvolvimento 
técnico e comportamental alinhado com a DCN, também a 
possibilidade de aprofundamento no desenvolvimento dessas 
competências comportamentais, do acesso e vivência em 
internacionalização, do contato com a inovação e tecnologia 
e preparação para o período pós-formação, na escolha da 
especialização, acesso aos programas de residência médica e 
inserção no mercado de trabalho.

Professora Giovana Colozza Mecatti
Coordenadora do Curso de Medicina 
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E
stamos vivenciando e celebrando as comemorações 
dos 45 anos da nossa Universidade São Francisco. Uma 
história tecida por diversas histórias de sujeitos que se 

entrecruzam com a trajetória desta Instituição Comunitária 
de Ensino Superior: estudantes, professores, profissionais 
técnico-administrativos, parceiros.

Para essa ocasião, a reitoria constituiu a Comissão Preparatória 
dos 45 anos (Portaria GR 6/2021), composta por 5 membros: 
frei Thiago A. Hayakawa (vice-reitor), frei Vitorio Mazzuco 
Filho (Núcleo de Pastoral Universitária), Prof. Volney 
Zamenhof de Oliveira Silva (diretor do Câmpus Itatiba), Ana 
Paula Moreira de Souza (Comunicação) e Junia Michele de 
Oliveira Silva Assunção (Núcleo de Extensão Universitária). 
Desde as nossas primeiras reuniões, compartilhamos nossas 
experiências e memórias no cotidiano da USF, mobilizamos 
fontes iconográficas, audiovisuais e textuais com o objetivo de 
constituir uma dada narrativa da Instituição. Narrativa tecida 
por trabalhadores da USF em diferentes frentes: na gestão, 

Criar, para os seus acadêmicos, nas várias áreas do 
saber eficaz, meios e condições que lhes possibilitem 
capacitar-se, humana e profissionalmente, a serem, 
durante e após o seu período de formação, sujeitos 
ativos no processo de desenvolvimento integral do 
homem todo e de todos os homens, para que, assim, 
pela prática do bem, se faça a paz, entendida como 
‘status’ pessoal e comunitário, resultante da passagem 
de condições menos humanas para condições mais 
humanas (citado em: PFICB, 1985, p. 15).

USF: uma história de 
muitas histórias

Sabia-se muito bem o que era experiência: as pessoas mais velhas passavam-na 
aos mais novos. De forma concisa, com a autoridade da idade, nos provérbios; em 
termos mais prolixos e com maior loquacidade, nos contos; por vezes através de 

histórias de países distantes, à lareira, para filhos e netos. 

(BENJAMIN, 2012, p. 85) ”
“

Hoje, nossa comunidade acadêmica é formada por mais de 
17.000 estudantes nos cursos de graduação e pós-graduação, e 
1.488 trabalhadores das mais diversas áreas, docentes e técnico-
administrativas. Representantes dessa grande comunidade 

na docência, nas equipes técnico-administrativas. Trata-se, 
portanto, de contar a história da Universidade e de alguns 
cursos reconhecendo as diversas narrativas dessa história, as 
diversas fontes e promover um dialogismo entre essas diversas 
e variadas fontes, lembrando-se sempre que, na perspectiva de 
Mikhail Bakhtin: o “signo se torna a arena onde se desenvolve 
a luta de classes”. (2009, p. 44)

Recordo que no Projeto Socioeducacional das, então, Faculdades 
Franciscanas – que antecederam a Universidade São Francisco, 
ainda na década de 1970 –, está posto como objetivo maior:

| FUTURO

Frei Thiago Alexandre Hayakawa, OFM
Diretor-Presidente da CNSP-ASF  
e Vice-Reitor da USF

... Que as palavras tenham alma e a alma encontre 
suas palavras é tão fundamental para eles (falando 
dos guaranis) que consideram que a doença, seja ela 
orgânica ou mental, vem quando estas se separam - 
tanto que o termo ‘ñe´e, que eles usam para designar 
‘palavra’, ‘linguagem’ e o termo anga, que usam para 
designar ‘alma’ significam ambos ‘palavra-alma’. Eles 
sabem igualmente que há um tempo próprio para 
sua germinação e que, para que esta vingue, o ninho 
tem que ser cuidado. Estar à altura desse tempo 
e desse cuidado para dizer o mais precisamente 
possível o que sufoca e produz um nó na garganta 
e, sobretudo, o que está aflorando diante disso para 
que a vida recobre um equilíbrio - não será esse o 
trabalho do pensamento propriamente dito? Não 
estará exatamente nisso sua potência micropolítica? 
Não será isso o que define e garante sua ética? E, 
mais amplamente, não será nisso afinal que consiste 
o trabalho de uma vida? (2018, p. 26).

acadêmica dedicaram-se a construir nosso planejamento 
estratégico, em vigor desde 2019. A partir desse planejamento, 
trabalhou-se a revitalização da proposta pedagógica, 
fundamentada na teoria e prática profissional, para a formação 
de sujeitos conscientes de seu lugar e papel na sociedade. 
Tal proposta alcança todos os nossos cursos presenciais e a 
distância. Investimos no projeto de Educação a Distância e, em 
2021, projetamos a abertura de mais 10 polos para ampliar o 
acesso ao Ensino Superior. Buscamos concretizar uma política 
de pesquisa científica inovadora, pautada por critérios de 
qualidade. Através da extensão, ampliamos o espaço da sala de 
aula por meio de ações constituídas em franco diálogo com a 
comunidade externa à USF.

Desta forma, vamos aprofundar a inserção da Universidade 
São Francisco, através de suas unidades (câmpus e polos), 
estreitando parcerias com o poder público e a iniciativa 
privada. 

Ancorada em uma gestão colegiada e participativa, a USF se 
consolida no cenário nacional da educação com excelentes 
conceitos institucionais avaliados pelo Ministério da Educação, 
tecendo conhecimentos com diversos saberes, comprometidos 
em atravessar e deslocar estudantes, professores e equipes 
técnico-administrativas e, consequentemente, fazer acontecer 
a transformação social, de novo, “resultante da passagem de 
condições menos humanas para condições mais humanas”.

Celebramos a história da USF com a história de todos nós. 
Acredito que neste momento o mais importante é reafirmar o 
compromisso com a Educação, com a ciência e, principalmente, 
com o cuidado da saúde. Por isso, termino citando a professora 
Suely Rolnik:
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M
obilizada pelo lema “Educação para a Paz” e pela mística 
de São Francisco de Assis, a Universidade São Francisco 
celebra 45 anos de história como protagonista e 

agente de transformação no contexto em que está inserida, 
contribuindo de forma significativa com a sociedade.

A USF sendo um centro de referência na produção de 
conhecimento, da pesquisa e da promoção social, com mais 
de 80 mil estudantes que percorreram suas trajetórias de 
formação em nossas salas de aula, nos câmpus de Bragança 

A Universidade vem aperfeiçoando a sua proposta de ensino 
e aprendizagem e a formação continuada de seu corpo 
docente e administrativo, com importantes investimentos na 
infraestrutura dos câmpus. 

Nos últimos anos, em seu reposicionamento estratégico, 
a USF assume posição de destaque no cenário regional 
com a revitalização de sua proposta pedagógica orientada 
para o desenvolvimento de competências, estabelecendo 
conexões significativas entre teoria e prática profissional para 
proporcionar uma experiência universitária de impacto na 

De olho no futuro...

Planejamento para os próximos anos

| FUTURO

vida do estudante, valorizando o protagonismo e autonomia 
estudantil, sincronizado com o universo da empregabilidade.

Todas essas ações estão ancoradas no Planejamento Estratégico 
Institucional construído no diálogo com diversas lideranças da 
comunidade acadêmica e que tem como finalidades principais 
trabalhar a cultura organizacional em prol da eficiência 
operacional e da construção de uma proposta de valor que gere 
percepção de qualidade. Unir os sujeitos, processos e recursos 
sob um mesmo objetivo de forma alinhada à nossa Missão, 
Visão e Valores.

Paulista, Campinas e Itatiba, no Estado de São Paulo, bem como 
através de suas unidades de Ensino a Distância. Com destaque 
aos programas de pós-graduação, mestrados e doutorados 
reconhecidos internacionalmente, que contribuem com a 
difusão da ciência nas diversas áreas do saber, da arte e da 
cultura.

Nos próximos anos não será diferente, a Universidade vem 
desenvolvendo projetos e ações em diferentes áreas do 
conhecimento e da sociedade brasileira.

Nos últimos anos, a USF 
é destaque nas avaliações 

realizadas semestralmente pelo 
Ministério da Educação (MEC). 
Vários cursos da Universidade 

conquistaram a nota 5, 
avaliação máxima no Conceito 

de Curso (CC).

Para contribuir ainda mais com a democratização do ensino 
superior brasileiro, a USF ampliou a oferta do ensino a distância 
e avançou em novas áreas do conhecimento em um projeto 
ousado e pautado em seus princípios de excelência acadêmica, 
visando garantir condições de igualdade de oportunidades para 
os estudantes de diferentes características socioeconômicas. 

A USF investe continuamente na formação dos seus docentes 
e tutores, no aprimoramento dos serviços e nos espaços 
oferecidos em seus Câmpus e Polos. Todos os cursos a distância 
trazem a qualidade do presencial, por meio de videoaulas 
acessíveis a qualquer momento, exercícios de fixação, e-book, 
material interativo, além de livros impressos e da biblioteca 
virtual. O estudante recebe acompanhamento personalizado, 
com a possibilidade de encontros presenciais semanais.

São ofertados mais de 20 cursos de graduação em diferentes 
áreas do conhecimento. Presente, com polos nas cidades de 
Amparo, Atibaia, Bragança Paulista, Campinas, Cambuí (MG), 
Pouso Alegre (MG), Itajubá (MG), Itatiba, Jundiaí, Paulínia e 
Petrópolis (RJ),  São Bernardo do Campo e São José dos Campos.

Sem parar de inovar, mesmo diante do enfrentamento 
global da pandemia da COVID-19, a USF lançou em 2020 
o Ensino Dinâmico, modelo pedagógico que flexibiliza o 
espaço e o tempo de aprendizagem, respeitando o ritmo do 
estudante, valorizando o seu protagonismo e incentivando 
a sua autonomia, com acompanhamento personalizado, 
preparando-o para novos espaços de realização profissional e 
conquistas do seu projeto de vida. 

A USF, consciente dos desafios dos cenários futuros, com o 
espírito renovado e inspirada pelo legado de São Francisco de 
Assis, reitera seu compromisso na construção de um mundo 
mais justo, fraterno, sustentável e ético, em defesa da vida, 
da ciência, do conhecimento transformador e da promoção 
humana.

Educação a Distância 

Ensino Dinâmico 
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Para os próximos anos, a USF 
pretende expandir seus números de 

polos no estado de São Paulo e outros 
estados do Brasil. 

No ano de 2017, a USF conquistou 
conceito máximo na modalidade de 
Educação a Distância pelo Ministério 

da Educação. 

O Curso de Direito da USF tem uma 
trajetória de 55 anos de tradição 
na formação de operadores do 

Direito. Em 2021, a Universidade São 
Francisco foi a primeira instituição nas 
regiões em que está presente a ter o 
credenciamento do Curso de Direito 
na modalidade educação a distância, 

aprovado pelo Ministério da Educação 
(MEC). 

Os atuais cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da USF 
promovem uma aproximação intensa com o mercado 
de trabalho, garantindo uma formação continuada, 
acompanhando a necessidade constante da sociedade em ter 
profissionais atualizados com as novas tendências. 

São oferecidas especializações na modalidade presencial e 
a distância, em todas as áreas do conhecimento.  Com aulas 
presenciais e a distância, a pós-graduação da USF reúne 
a qualidade e credibilidade do ensino presencial, com a 
flexibilidade do virtual e com a possibilidade de conclusão 
em até 1 ano.  Os cursos da pós-graduação sempre têm como 
objetivo trazer uma visão moderna, dinâmica.

Pós-Graduação e novas 
tendências

N
a década de noventa a USF despertou sua preocupação 
em não restringir a instituição à transmissão de 
conhecimentos com os cursos de graduação e iniciou 

seus estudos e planejamento para a implementação dos cursos 
de pós-graduação stricto sensu, comprometendo-se com a 
produção do conhecimento que impactaria não somente na 
formação de seus estudantes, mas também no desenvolvimento 
da ciência brasileira.

A escolha das áreas de atuação dos Programas stricto sensu da 
USF coadunou com as demandas de pesquisas avançadas em 
temas de relevante interesse nacional. Com isso, contemplando 
as diretrizes institucionais, missão, visão e valores iniciou a 
oferta em 1999 do Mestrado em Psicologia, progredindo para o 
Doutorado em 2003, sendo este Programa vocacionado na área 
da avaliação psicológica e educacional.

Em 2002 a instituição realiza o primeiro processo seletivo para 
o Mestrado em Educação, com oferta de doutorado em 2009. 
O Programa de Pós-Graduação em Educação contribui na 
formação de profissionais que atuam em uma educação atenta 
ao outro, com interação dialógica, potencial de participação em 
projetos coletivos, sustentáveis e inovadores, objetivando a 
equidade e a transformação social.

Em continuidade ao planejamento institucional a USF atende 
a uma demanda latente da sociedade com o Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Ciências da Saúde, ofertando 
o mestrado no ano 2007 e doutorado em 2012, contribui 
com pesquisas em Farmacologia, com estudos clínicos de 
bioequivalência e biodisponibilidade.

A promoção da ciência fomenta o desenvolvimento social e 
econômico de uma região gerando beatitude e progresso. Com 
visão interativa entre ciência e sociedade a USF colabora, 
incentiva e age como indutor de desenvolvimento regional, 
honrando o seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).  
A instituição investe no desenvolvimento científico-tecnológico 
com responsabilidade social, seus programas pesquisam e 
geram produtos que atendem aos reais problemas da população.

Relevância dos programas 
Stricto Sensu da USF e sua 
importância para contribuir 
com a pesquisa brasileira

| PESQUISA 

As centenas de artigos publicados pelos pesquisadores da USF são 
de alta relevância técnica e repercutem nos âmbitos regionais, 
nacionais e internacionais. Quantitativamente, foram mais de 
1.700 artigos publicados no último quadriênio de avaliação da 
CAPES (2017-2020), sendo a qualidade das pesquisas e o alto fator 
de impacto a característica marcante dos Programas stricto sensu.

Transcorridos 45 anos de presença franciscana na região, a 
USF segue cumprindo a sua função estratégica, fundamental 
para o avanço da pesquisa e inovação. Contribuir com o 
desenvolvimento cultural, tecnológico, social e econômico de 
nossa sociedade é uma vocação institucional. A USF persevera 
almejando a excelência acadêmica e o pluralismo, investindo 
em tecnologia, formação continuada dos profissionais 
administrativos, docentes e pesquisadores. 

Yomara Lima Mota 
Coordenadora do Núcleo de  
Pós-Graduação Stricto Sensu 
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A
niversários representam uma ocasião especial, e 
comemorar 45 anos da Universidade São Francisco não 
é um aniversário comum, comemoramos quase meio 

século de existência, o que nos dá a oportunidade para olhar 
o passado, aferir metas e objetivos no presente e planejar o 
futuro. Ao longo de seus 45 anos, fizemos história marcada por 
desafios e grandes conquistas. Nessa trajetória, como centro de 
referência em pesquisa e formação científica, a USF contribuiu 
decisivamente para o desenvolvimento local, regional e 
nacional, formando pesquisadores, mestres e doutores, criando 
e disseminando o conhecimento científico e que se faz presente 
até os dias de hoje. Seu pioneirismo e excelência são marcas que 
permanecem ao longo do tempo. 

Por meio dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Ciências da Saúde, Educação e Psicologia e do Programa de 
Iniciação Científica, Iniciação Tecnológica e de Extensão, 
pesquisadores, docentes, discentes, egressos e colaboradores são 
incentivados a abrir caminhos, fomentar o desenvolvimento 
de centros de pesquisa, difundir o conhecimento avançado e 
influenciar positivamente na prática da pesquisa e inovação 
por todo o país. 

Desde a iniciação científica, tecnológica e extensionista até 
o mestrado, doutorado e pós-doutorado, a pesquisa na USF 
desenvolve-se como base da formação acadêmica de forma 
participativa, estimula a postura crítica e o pensamento 
científico nos diferentes segmentos da educação, a fim de 
fortalecer o processo de disseminação do conhecimento, da 
ciência, da inovação, da pesquisa tecnológica e extensão, além 
de desenvolver atitudes, habilidades e valores necessários à 
educação integral dos estudantes. Também tem como propósito 
gerar conhecimentos, no sentido de atender às necessidades e 
interesses da sociedade, à promoção da ciência e consolidação 
de um ambiente mais justo e solidário, posicionando a USF 
como centro de referência em pesquisa.  

A estruturação de suas políticas internas tem sido decisiva na 
potencialização da pesquisa e da presença da marca USF na 
comunidade científica e na sociedade. Nesse percurso, a USF 
sempre se manteve atenta às demandas e aspirações do mundo 
em transformação. Aos 45 anos celebramos essa trajetória de 

Universidade São Francisco 
como centro de pesquisa e 
a importância da iniciação 
científica

| INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

liderança construída por tantos atores, mas, não paramos por aí. 
As rápidas e constantes transformações da sociedade, advindas 
da evolução da ciência e das tecnologias, das mudanças no 
mundo do trabalho, somados os aspectos políticos e econômicos 
envolvidos no processo de globalização do conhecimento, 
trouxeram novos desafios na área educacional e, no que se 
refere à pesquisa e iniciação científica, tais contextos impõem a 
necessidade de uma reflexão acerca do papel da ciência, de suas 
características intrínsecas e da sua instrumentalidade como 
forma de transformação individual e coletiva.

Na busca de excelência acadêmica a USF definiu áreas 
prioritárias, norteadoras e balizadoras de políticas institucionais 
para incentivar o ensino, a pesquisa e a extensão, assim, além 
das linhas previstas nos Programas de Pós-Graduação Stricto 
Sensu, foram estabelecidas as seguintes áreas estratégicas para 
a pesquisa acadêmica: cidadania e direitos humanos; extensão; 
métodos de ensino, aprendizagem e avaliação; saúde, qualidade 
de vida e bem-estar; sustentabilidade e meio ambiente; 
tecnologia, inovação e empreendedorismo. Na área de cidadania 
e direitos humanos são prioritárias as linhas: defesa e garantia 
de direitos; gestão e desenvolvimento de políticas públicas; 
desenvolvimento humano, cultural e artístico. 

No que tange à pesquisa acadêmica e iniciação cientifica, 
podemos observar que nossos pesquisadores e estudantes têm 
gerado contribuições de alto impacto. Destacam-se os projetos 
com base no estudo dos aspectos sociais, epidemiológicos, 
de tratamento, diagnósticos e de saúde pública associados à 
pandemia da COVID-19, criação de métodos alternativos de 
diagnóstico da COVID-19, desenvolvimento de tecnologias 
para enfrentamento da pandemia, implementação de 
plataforma Weblab para a gestão remota de laboratórios da 
área de engenharia, estudos de bioinformática, computação 
aplicada em sistemas biológicos, aprendizagem em rede, 
novos multiletramentos, além de muitos outros projetos que 
apresentam grande potencialidade de inovação e repercussão 
social. 

Hoje a USF possui 14 grupos de pesquisa ativos, cadastrados no 
CNPq. O Programa de Iniciação Científica, Iniciação Tecnológica 
e de Extensão conta com mais de 300 estudantes organizados em 

Iara Lúcia Tescarollo 
Coordenadora do Núcleo de Pesquisa 
Acadêmica

torno de linhas de pesquisa, que têm por objetivo desenvolver 
investigação científica em diferentes áreas do conhecimento. A 
USF privilegia a formação do pesquisador desde o ensino médio 
e se estende até a graduação, quando o estudante, inserido 
nos projetos de iniciação científica e grupos de pesquisa, tem a 
oportunidade de pensar, ensaiar e refletir sobre os problemas 
para os quais a pesquisa busca solução. A USF concede bolsas 
por meio do Programa de Bolsa-Auxílio de Iniciação à Pesquisa 
Científica, Tecnológica e Extensionista (PROBAICITExt/USF) 
em parceria com o CNPq, órgão responsável pelo Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). 

Como é possível observar, a USF tem desempenhado um papel 
de fundamental importância por mediar o mundo social e 
a ciência, e ocupa uma posição estratégica na dinâmica dos 
processos de formação de nível superior, de inovação tecnológica 

e empreendedorismo, bem como de produção e difusão da 
ciência e da cultura. A ação dialógica da USF com seu entorno se 
dá, em sua essência, por ser uma instituição social, que ouve as 
demandas da sociedade e partilha alternativas para minimizar 
os problemas encontrados e promover o desenvolvimento 
socioeconômico.

Com o compromisso em vincular pesquisa, ensino e extensão, 
alinhada à sua missão, visão e valores institucionais, a USF 
empreende um processo contínuo de mudanças a fim de 
dinamizar a pesquisa científica, fortalecer o desenvolvimento 
tecnológico para inovação, visando à produção e à difusão 
de conhecimentos nos diversos campos do saber, da arte e da 
cultura, estimulando o desenvolvimento social, econômico, 
cultural e a sustentabilidade, gerando valores com impactos 
tangíveis e prósperos para a sociedade.
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A 
Resolução n.º 7, de 18 de dezembro de 2018, do Conselho 
Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior, 
estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação 

Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da 
Lei n.º 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação 
(2014/2024). Institui as diretrizes da Extensão na Educação 
Superior Brasileira e define “os princípios, os fundamentos e 
os procedimentos que devem ser observados no planejamento, 
nas políticas, na gestão e na avaliação das instituições de 
educação superior de todos os sistemas de ensino do país” (Res. 
CNE/CES, 2018, p. 1).

Neste sentido, a Universidade São Francisco vem trabalhando 
para atualização de sua Política de Pesquisa e Extensão 
(Res. CONSEPE 21/2007) a fim de atender ao disposto na 
Resolução CNE/CES 7 de 2018 em consonância com as 
práticas extensionistas consolidadas na trajetória da USF, cuja 
dimensão acadêmica está de acordo com a missão institucional 
franciscana e fundamentada no Plano de Evangelização da 
Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil.

No ano de 2019, a USF desenvolveu ações estratégicas a fim 
de atualizar as suas práticas pedagógicas aproximando-as do 
contexto social, cuja complexidade demanda um exercício 
permanente de autoavaliação, monitoramento e ressignificação 
das atividades que desenvolve.

Para tanto, instituiu um grupo de trabalho multidisciplinar 
composto por profissionais docentes e técnico-administrativos 
dos diversos núcleos estratégicos que compõem seu 
organograma institucional para, a partir de um referencial 
teórico-metodológico comum e encontros permanentes, 
realizar a revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) e a atualização de sua missão, visão e dos seus valores, 
respeitando o compromisso da Universidade Comunitária.

Acompanhando todo este movimento institucional de 
ressignificação de seu papel diante das mudanças sociais e 
revisão de seus fazeres, deu-se início ao processo de atualização 
de sua Política de Extensão, cujo marco inicial foi um seminário 
proferido pelo Reitor Gilberto Gonçalves Garcia, realizado em 
março de 2019, com a temática da Curricularização da Extensão 
a partir da Resolução CNE/CES n.° 7, de 18 de dezembro de 2018, 
que instituiu as Diretrizes para a Curricularização da Extensão 
nas IES Brasileiras.

Num segundo momento, em maio de 2019, durante o 
evento “XXV Encontro de Iniciação Científica, XVIII 
Encontro de Pós-Graduação, XIV Encontro de Extensão 
Universitária, XII Seminário de Estudos do Ser Humano 
Contemporâneo” realizado pela USF, grupos de trabalho 

Extensão e formação 
universitária: diálogos, 
resolução e ação

| EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

formados por profissionais docentes e técnico-administrativos, 
coordenadores de curso de graduação e pós-graduação, 
diretores de Câmpus, representantes da reitoria, discentes 
da graduação e de pós-graduação reuniram-se e fizeram 
contribuições por meio do uso de metodologias dinâmicas e 
participativas. 

As considerações e apontamentos dos grupos de trabalhos 
reforçaram o compromisso que a instituição possui no 
desenvolvimento das ações de extensão e sua atuação de 
vanguarda com relação à estrutura e organização da extensão 
na USF de maneira coletiva e participativa. 

Em 2020, devido à Pandemia da SARS-CoV-2, a USF 
interrompeu temporariamente as ações relativas à atualização 
de sua Política de Extensão em decorrência de outras 
demandas, priorizando a qualidade das atividades de ensino-
aprendizagem neste contexto. Em 2021, retomou o processo 
de reflexão e compartilhamento de estratégias para a efetiva 
ação a caminho da curricularização da extensão e suas 
possibilidades. 

A USF sediou o evento da Câmara Sudeste do Fórum de 
Extensão das IES Comunitárias (FOREXT) de maneira 
remota, o qual contou com uma mesa-redonda sobre a 
temática “Extensão universitária: da resolução à ação” e a 
apresentação de 55 trabalhos em 8 salas temáticas, além do 
compartilhamento de experiências da USF. O evento resultou 
numa publicação eletrônica e fomentou a discussão e reflexão 
dos cursos de graduação, estendidos à pós-graduação, a partir 
das trocas realizadas nesse momento.

As discussões suscitam a reflexão de que, enquanto 
Universidade Comunitária, a USF caracteriza-se pelo 
compromisso com a produção de um saber socialmente 
construído e historicamente preservado nos diversos níveis do 
saber, voltado ao atendimento dos interesses da comunidade e 
sociedade de maneira geral; buscando, a partir da valorização 
do estudo teórico-prático, contribuir para a construção da 
cidadania e do desenvolvimento sociopolítico e econômico, e 
do meio ambiente sustentável, ou seja, das condições sociais 
que promovam a melhoria da qualidade de vida local, regional 
ou nacional.

Esses novos conhecimentos, construídos, portanto, a partir 
da dinamicidade das relações sociais, devem ser igualmente 
capazes de apreender as contradições e os conflitos sociais, 
buscando gerar impactos e transformações significativas 
na sociedade. Devem estar expressos em seus documentos 
normativos e reguladores, como o Projeto Pedagógico 
Institucional (PPI), o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) e, consequentemente, ser ação reflexiva nos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos de Graduação (PPC), compreendidos 
como atividade acadêmica do processo ensino-aprendizagem 
que se vincula à formação do estudante sob forma de 
componente curricular instituído orientado pelas visão e 
missão franciscanas institucionais e alinhada aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global da ONU.

Sendo assim, as ações extensionistas promovem a formação do 
estudante, atentas às necessidades e às mudanças da sociedade 
num contexto de permanente diálogo, bem como provocam a 
produção e aplicação do conhecimento inter e multidisciplinar 
que corresponda aos desafios da atualidade. 

Diante deste compromisso social, marca da universidade 
comunitária, surge a necessidade de ela mesma se apresentar 
como Instituição de Educação Superior cuja ação extensionista, 
não exclusivamente promova a formação do estudante imbuído 
destes valores e princípios que o levem a compreender seu 
papel no contexto social como um sujeito capaz de promover 
ações voltadas à preservação da vida e do humano considerado 
integralmente.

A extensão como prática curricular acadêmica na USF 
atenderá ao disposto na Resolução CNE/CES 7 de 2018 quanto 
ao cumprimento mínimo da composição de 10% do total da 
carga horária curricular dos cursos de graduação como parte 
da matriz curricular, buscando respeitar o compromisso com a 
formação do estudante.

Na sua interface com o ensino, a extensão deve contribuir 
para o desenvolvimento de um processo pedagógico inovador, 
capaz de colocar as exigências para se trabalhar técnica e 
didaticamente a criatividade, a participação e a pluralidade, com 
metodologias e conteúdos diversificados, numa perspectiva 
de ampliação do conceito de sala de aula-professor-estudante 
para o conceito professor-estudante-comunidade.

A pesquisa realizada “via” extensão é suscitada na dialogicidade 
com as demandas da sociedade por meio de metodologias 
participativas, no formato investigação-ação (ou pesquisa- 
ação), crivadas pelo rigor científico, compromisso social e ético, 
de modo a propiciar a elaboração de novos instrumentos teórico-
práticos em permanente aproximação aos Programas de Pós-
Graduação, contribuindo para o implemento pedagógico dos 
diversos cursos de formação, a reformulação de seus currículos 
e o desenvolvimento de metodologias e tecnologias capazes de 
enfrentar os problemas sociais, levando a uma reorganização 
do conhecimento produzido na própria Universidade.

Deve levar, portanto, a uma transformação substantiva no 
processo pedagógico do ensino, de modo que estudantes e 
professores possam se constituir em sujeitos do ato de aprender, 
num diálogo permanente com a sociedade, provocando, desta 
forma, uma democratização e socialização do saber acadêmico 
que resulte na produção de um conhecimento que se pretenda 
seja transformador.

Cristiane Ferraz e Silva Suarez
Débora Reis Garcia
Junia Silva
Frei Thiago Alexandre Hayakawa
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É 
sempre muito bom celebrar o tempo das coisas, a passagem 
da vida e suas obras, as obras da vida. Hoje, de modo muito 
especial, trazemos à memória os 45 anos de existência de 

uma obra muito significativa para a missão dos franciscanos no 
Brasil. E que obra é essa que, dentro da missão maior franciscana, 
a distingue dentre as instituições de ensino superior no Brasil? 
Um projeto chamado: Universidade São Francisco.

Não é só o tempo desta obra que queremos celebrar. Queremos 
celebrar, conjuntamente, suas raízes, seu fundamento, a razão 
de sua existência: aquilo que, ao ser celebrado, precisa ser 
revivido, refundado, recriado a cada vez; aquilo que, ao ser 
celebrado, evoca a obra histórica franciscana como um todo, 
desde seu vigor originário, que há oito séculos configurou, e que 
ainda configura e realiza, o espírito das obras dos franciscanos.

Originalmente, os franciscanos não foram missionados a 
nenhuma obra evangelizadora específica como, por exemplo, 
missão entre os povos estrangeiros, serviços paroquiais, 
educação, saúde, assistência social, dentre tantas outras 
atividades possíveis. O que marcou a missão franciscana no 
mundo foi, antes, o modo próprio dos frades assumirem uma 
atividade missionária junto à sociedade. Trata-se de uma 
forma específica de testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, 
portanto, de um modo de ser próprio, de um modo de estar junto 
dessas obras e, consequentemente, do modo de se distinguir 
nessas obras.

Francisco de Assis entendia que o modo próprio dos frades 
estarem no mundo se fazia pelo espírito de fraternidade e 
de minoridade, ou seja, como irmãos e como menores junto à 
sociedade. Foi com esse espírito que ele conseguiu constituir, em 
seu tempo, uma imensa comunidade de pessoas provenientes 
das mais diferentes classes sociais, sob um mesmo ideal de vida 
e de testemunho evangélico: nobres, cavaleiros, camponeses, 
clérigos, todos membros de uma grande fraternidade universal 
que representou, naquela época, uma gigantesca revolução 
social. Uma verdadeira revolução social em pleno no século 
XIII, marcado pela rigidez da delimitação da vida comum e da 
pertença das pessoas a classes sociais demarcadas, com papéis 
e funções sociais definidas. Em outras palavras, as pessoas eram 
destinadas a cumprir certo papel no ordenamento da sociedade, 
onde cada indivíduo estava predeterminado a exercer uma 
função marcada em sua condição social. Nenhum movimento 
social, até aquele período, tinha concebido a possibilidade de 
constituição de uma vida fraterna comum que rompesse com os 
padrões de vida em classes sociais determinadas e fixas.

A Honradez da Tradição 
Franciscana na Educação

Para Francisco, a minoridade e a fraternidade se constituíam 
num princípio conciliador de pessoas, não segundo seu lugar 
social, mas segundo sua disposição radical de serviço e entrega 
ao cuidado do mundo, dos homens, das mulheres e das demais 
criaturas, cuja vida e testemunho qualificavam um novo espírito 
de vida religiosa.

Rememoro esse fato para ilustrar que foi com esse espírito, 
com essa intuição que os primeiros frades franciscanos se 
lançaram às cátedras nas universidades e, com efeito, as 
maiores universidades europeias daquele período. Cito aqui 
somente as de Paris e de Oxford. Esses pioneiros deixaram um 
legado científico inestimável, que influenciou o pensamento 
e a pesquisa do Ocidente até os tempos de hoje. Esses frades 
catedráticos conviviam em fraternidades, lado a lado com 
irmãos, fossem camponeses, missionários, ministro do 
sacramento, assistentes de enfermos, ou agentes de outras 
atividades na sociedade. 

Quando celebramos, neste momento, mais um quinquênio 
desta obra chamada Universidade São Francisco, esse grão de 
areia no tempo, trazemos, conjuntamente, a memória dos frades 
precursores, que há 800 anos, aproximadamente, conduziram a 
ciência e o pensamento nas primeiras universidades ocidentais. 
45 anos, diante de 800 anos de tradição, podem parecer 
irrelevantes, mas é esse o sentido singelo da comemoração 
de hoje. Honrar e agradecer esse extenso legado da jornada 
franciscana.

Por fim, honrar esta admirável história, honrar uma das primeiras 
missões evangelizadoras do início da Ordem franciscana: a 
educação. Honrar os pioneiros da Universidade São Francisco, 
todos aqueles frades, professores, funcionários, alunos e amigos 
que pavimentaram estes 45 anos. Honrar cidadãos e cidadãs das 
cidades onde a Universidade se faz presente para esta missão. 
Honrar o diálogo e o compromisso social com os diferentes 
setores do poder público, locais e regionais, onde a Universidade 
acontece. Honrar o compromisso de sua missão de trabalhar 
por uma educação verdadeiramente para a paz, mas, também, 
agradecer a todos os homens e mulheres de boa vontade que, 
hoje, acreditam e apoiam os franciscanos na condução desta 
missão única na educação brasileira. A todos, nossa sincera 
gratidão.

Paz e bem!

| MISSÃO FRANCISCANA

Frei Gilberto Garcia, OFM
Reitor

Evolução da identidade da 
Universidade São Francisco

1976

Logo de quando a USF ainda era 
chamada Faculdades Franciscanas.

2002

Evolução do logo, na época já mudando 
a cor da comunicação para o verde.

1985

Logo de quando tornou-se 
Universidade São Francisco.

2010

Logo atual da Universidade  
São Francisco.

| RETROSPECTIVA
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45 anos  
em imagens

| RETROSPECTIVA

Alunos do Curso de Medicina 
participam da 65ª IFMSA 
General Assembly March 
Meeting 2016

Participantes 
do 6º Retiro 
Universitário

Cédula do 
plebiscito para 
escolher a sigla da 
Universidade

Dom Paulo 
Evaristo Arns 
e Frei Aloísio 
Lorscheider 
receberam o título 
Doctor Honoris 
Causa, em 1989

Evento de 
inauguração do 
Polo Amparo

Entrega do Plano de 
Mobilidade Monteiro Lobato 
(2019)

Sala de aula do 
Câmpus Itatiba, 
década de 1980

Anfiteatro 
do Câmpus 
Campinas (Swift)

Equipe de 
estudantes 
Rondonistas da 
USF, na cidade de 
Acrelândia (2019) 

Capela dedicada a 
São Francisco de 
Assis, do Câmpus 
Bragança Paulista. 
Inaugurada em 
outubro de 2019 

Em 2001 iniciaram-se  
as atividades do Câmpus 
Campinas, situado no 
Distrito de Barão Geraldo
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Deputado Ulysses Guimarães 
(Presidente da Câmara dos 
Deputados) em visita à USF em 
1986. Recebido pelo vice-reitor, 
Frei Fábio

Visita do Reitor 
Constâncio Nogara 
aos calouros no 
Câmpus Itatiba (1994)

Show de calouros 
do Câmpus 
Itatiba, 1991

Evento em homenagem 
ao centenário de morte 
de São Francisco (1980), 
Câmpus Bragança 
Paulista

Palestra com o ex-
presidente Jânio Quadros 
com a presença do Frei 
Fábio (Vice-Reitor), em 
1984, no Câmpus Bragança 
Paulista

Reinauguração 
do Salão Nobre 
Frei Agostinho 
Salvador Piccolo, 
2016

Frei Vitório Mazzuco 
durante a Bênção dos 
Animais, Câmpus 
Itatiba

Universidade Aberta, 
1992, Câmpus 
Bragança Paulista

Núcleo de Prática 
Jurídica (NPJ), do 
Câmpus Campinas

Em 1996, a USF 
concedeu ao então 
Vice-Presidente do 
país, Marco Maciel, 
o título de “Doctor 
Honoris Causa”

Estudantes em 
atividades práticas

Passeio Ciclístico, 
em Itatiba, década 
de 1990
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Lançamento de  
Pós-Graduação em Campinas

O primeiro Pró-Reitor de 
Administração e Planejamento 
da USF, Frei Caetano Ferrari 
e o atual Pró-Reitor, Adriel de 
Moura Cabral

Campeonato 
de Férias, 
do Câmpus 
Bragança 
Paulista (1992)

Stand da USF na 
Expo Agro, 1986

Cerimônia de 
Páscoa dos 
funcionários, 1994

I Encontro de 
Pesquisadores USF

Estudantes da área 
da saúde durante 

as filmagens da TV 
Bandeirantes, em 

1991

Lançamento Med 
Experience em 2021

Jogos Universitários 
Franciscanos, o 

JUFRAN

Reunião de 
implantação da 
internet, em 1996

Jogos 
Universitários 
Franciscanos, o 
JUFRAN

Estudantes 
durante os Jogos 
Universitários 
Franciscanos, o 
JUFRAN, anos 80

Primeira turma 
EAD 2014
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Encontro de Corais 
Universitários (1997)

Salão Nobre 
durante a Acolhida 
aos Calouros, em 
1981

Acolhida aos 
Calouros em 1981

Acolhida aos Calouros 
de Medicina

Novo prédio 6 do 
Câmpus Bragança 
Paulista

III Encontro 
Paulista de Serviços 
de Assistência 
Psicológica 
ao Estudante 
Universitário (1999)

Acolhida aos 
Calouros nos 
anos de 1990

Fachada do Câmpus 
Itatiba, anos 90

Centro Comunitário 
nos anos de 1980

Frei Constâncio durante a 
chegada dos computadores 
IBM (1990)

Entrada do 
Câmpus Itatiba 
nos anos 90

Câmpus Itatiba em 
obras durante os 
anos de 1990

Inauguração polo 
Cambuí (MG)
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Frei Thiago Alexandre 
Hayakawa durante a Acolhida 
do 1º semestre de 2020

Inauguração 
da Capela 
do Câmpus 
Bragança 
Paulista, 2019

Fachada do Centro 
Tecnológico, do 
Câmpus Bragança 
Paulista

Equipe de Reitoria 
e estudantes, no 
Salão Nobre do 
Câmpus Bragança 
Paulista, durante a 
Acolhida 2019

Acolhida aos 
alunos de 
Medicina, Março 
de 2020

Estudante de Engenharia 
em atividade no Centro 
Tecnológico

A Pastoral Universitária e 
estudantes participaram 
das Missões Franciscanas 
da Juventude da Província 
(MFJ RIO 2019)

Biblioteca do 
Câmpus Bragança 

Paulista

Estudantes 
de Medicina 
no Centro de 
Simulação 
Realística

Reitor da USF, 
Frei Gilberto 
Gonçalves 
Garcia, durante 
a inauguração do 
Serviço-Escola de 
Psicologia (2019)

Central de 
Relacionamento, 
do Câmpus 
Itatiba, 2021

Inauguração do 
Serviço-Escola de 
Psicologia, 2019
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Núcleo de Prática 
Jurídica (NPJ) do 
Câmpus Bragança 
Paulista 

Estudantes do Ensino Médio 
visitam o Centro de Estudos de 
Anatomia durante as atividades 
de Iniciação Científica

Estudantes de 
Engenharia do 
Câmpus Itatiba

Estudantes do Curso 
de Direito do Câmpus 
Campinas

Estudantes da área da 
saúde no Centro de 
Estudos em Anatomia 

Frei Vitório 
Mazzuco Filho 
durante Acolhida, 
em Campinas

Entrega do Plano 
Diretor na Câmara 
Municipal de 
Bragança Paulista

Reitoria  com estudantes 
de engenharia durante 
a entrega do Plano de 
Mobilidade de Pedra Bela

Reunião de representantes da USF, 
estudantes e a prefeitura de Bragança 
Paulista para parcerias no município

Estudantes na 
Biblioteca do 
Câmpus Itatiba

Evento de 
Inauguração do 
Polo Petrópolis

Abertura do Encontro 
de Iniciação Científica, 
2019
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Dilnei Lorenzi, Pró-Reitor de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, 
durante a Acolhida do Câmpus 
Campinas (Swift), 2019

Estudantes de 
Gastronomia, 
no Câmpus 
Campinas 
(Cambuí)

USF durante a 
feira de profissões 
UNIEXPO, 2016

Passeio Ciclístico 
de Itatiba, 2018

Estudantes e 
docentes durante 
o USF em Ação, 
Campinas

Frei Thiago Alexandre 
Hayakawa durante o Festival 
Cultura da Paz, em 2016

Em 2016, a USF concedeu ao 
então Presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STF), Ministro 
Ricardo Lewandowski, o título 

de “Doctor Honoris Causa” 

Júri Simulado do 
Curso de Direito 
Campinas, no 
Fórum Central 
da cidade

Primeiro Capítulo 
Universitário (2015)

Professores 
durante a Feira 
de Profissões 
UNIEXPO de 
Campinas

Oração pela paz – Câmpus 
Campinas (Cambuí)
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Planejamento 
Pedagógico, 
1991

Alunas do curso de 
Engenharia Civil do 
Câmpus Itatiba

Celebração de 
Páscoa, Centro 
Comunitário

Inauguração do 
Polo Atibaia

Colaboradores do Câmpus 
Campinas durante o mês 
franciscano

Funcionários 
em treinamento  
durante os anos 80

Formatura da 2ª 
turma do Projeto 
Cozinha Ceasa, 2019

Laboratório de 
informática, anos 2000
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USF participa de Audiência Pública 
para o desenvolvimento do Plano de 
Mobilidade de Serra Negra

Alunas durante a 
formatura do Projeto de 
Extensão Cozinha Ceasa

Evento Oração pela 
Paz no Câmpus 
Bragança Paulista

Estudantes durante 
o Festival Cultura da 
Paz de 2016

Transmissão da missa de Natal, 
de 2020, via Youtube

Edição do Festival 
Cultura da Paz

Bênção dos animais 
durante a Parada Pet, 
em 2019
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Apresentação do Coral da USF na 
Catedral de Bragança Paulista 

Divulgação da primeira rede de comunicação interna da USF

Campanha para o Vestibular 1997

Notícia de inauguração da Clínica do Curso de Psicologia do Câmpus Itatiba 

Evento de inauguração dos 30 anos da 
Faculdade de Direito

Celebração dos 10 anos de Presença 
Franciscana em 1986

Celebração 
de 800 anos 
de Francisco 
de Assis em 
1982 

Carta de boas-vindas aos estudantes na década de 80

Edição 
número 1 do 
informativo 
da então 
Faculdades 
Franciscanas 
(1978)

História do Curso de Odontologia em 
informativo dos anos de 1970

Na década de 1990 a universidade começa a utilizar notebooks
Informativo das obras no Câmpus Campinas
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Jornal do ano de 2000

Informativo do ano de 1979

Notícia sobre a 
atualização da 
logomarca, em 1985

Notícia de inauguração do Centro Comunitário, década de 1970

Notícia sobre a participação da Universidade no 
Projeto Rondon (Década de 1980)

Notícia sobre evento de Iniciação Científica

Notícia sobre processo de informatização 
do Sistema de Bibliotecas da USF

Notícia sobre abertura de novos cursos em 1986

Notícia de abertura do Câmpus Campinas (Swift)

Primeira revista do Curso de Odontologia da USF. Década de 1980 Posse da Reitoria em 1985
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