Apresentação
Desde os tempos coloniais, os franciscanos estão presentes e
atuantes no contexto educacional brasileiro, seja na educação
formal, seja na informal. Esta história secular da pedagogia
franciscana chega à nossa Universidade São Francisco em
1976 – 40 anos de presença franciscana no Ensino Superior,
solidificada em mais de 40 cursos, que abrangem diversas áreas
do conhecimento, dialogando diariamente com mais de 1.300
profissionais e 12 mil alunos. São mais de 80 mil profissionais qualificados para atuar em diversas áreas.
A nossa USF situa-se como Instituição de Ensino Superior
devidamente consolidada e reconhecida no cenário educacional brasileiro e internacional. Integra o seleto grupo de
IES Comunitárias, prestando relevantes serviços na educação e na saúde, com o comprometimento de sua inspiração
originária: “Educação para a Paz”.
Ao longo destas 4 décadas, houve acontecimentos e conquistas marcantes: Temos muitos motivos para comemorar. É o
momento de rememorar, 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 espaço, memorial dessa história, você poderá conhecer os principais marcos da nossa Universidade, acompanhar as atividades celebrativas do nosso Ano Franciscano 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!

Frei Thiago Alexandre
Hayakawa, OFM |
Diretor Presidente da CNSP-ASF
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USF celebra
40 anos de Presença
Franciscana com ações
de ampliação

A

Universidade iniciou em 2016 uma série de obras
nos campi, que visam à ampliação dos cenários de
aprendizagem prática e de serviço à comunidade. Os
projetos visam à readequação de espaços antigos e também
a novos projetos que atenderão a comunidade acadêmica e a
comunidade externa de maneira geral.

(Produção Enxuta) e Maquetaria, que atenderão alunos dos
Cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de Produção e
Engenharia Química. Também está sendo construído o Centro de Simulação Realística, um novo espaço para os alunos
da área da saúde.

Durante as inaugurações, o Diretor-Presidente da CNSPASF, Frei Thiago Alexandre Hayakawa, OFM, destacou a importância dos novos espaços e também o fato de a Instituição
estar celebrando 40 anos de Presença Franciscana. “Estamos
vivenciando um belo tempo na Instituição, com ampliações
e construções de novos espaços. A renovação mais bela e
profunda que presenciamos é o encontro dos sujeitos, sejam
alunos, sejam professores e colaboradores, que diariamente se encontram aqui pensando, sonhando e projetando o
futuro da nossa sociedade e do nosso país. É assim que a USF
cumpre seu papel como instituição franciscana em estar a serviço do outro. Esse é o desafio que vivenciamos com alegria e
esperança”, afirmou o frei.

No Campus Itatiba está sendo construído um novo prédio,
com 5.570 m² de construção, quatro pavimentos, e abrigará
a biblioteca, o setor administrativo, salas para a pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) e, ainda, salas de
aulas. A entrega está prevista para março de 2017.

No Campus Bragança Paulista já foram inaugurados o Salão
Nobre “Frei Agostinho Salvador Piccolo” (in memoriam), a
Sala Web Aprendizagem, o Anfiteatro “Frei Fábio Panini” (in
memoriam), o Centro Tecnológico (CT) das Engenharias e da
Arquitetura e Urbanismo “Frei Constâncio Nogara” (in memoriam).
Com a inauguração do CT, os docentes aplicarão práticas inovadoras de aprendizagem, levando aos alunos contextos do
mundo real para a sala de aula, que serão essenciais para o
ingresso no mercado de trabalho. O Centro Tecnológico (CT)
tem uma área de 1500 m², com o objetivo de oferecer aos estudantes atividades práticas durante toda a graduação. No
total, serão sete laboratórios: Termofluidos, Estrutura e Materiais de Construção Civil, Técnicas de Construção Civil, Física e Eletricidade, Topografia e Geociências, Sistema LEAN

Em Campinas, as unidades Swift e Cambuí também iniciaram
um processo de expansão em 2015. Foram construídos espaços
para os cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil.
A Universidade São Francisco (USF), sempre atenta às mudanças no cenário do Ensino Superior Brasileiro e às novas tecnologias, lançou também em 2016 a TV Web USF, no Youtube
(usf.edu.br/tv). Para desenvolver as produções, foi construído
um estúdio no Campus Bragança Paulista, com 90 m². O espaço conta com tratamento acústico e de iluminação adequados,
além de equipamentos para produção e edição de vídeos. O estúdio também tem sido fundamental para os Cursos de Educação a Distância (EAD), com a produção de todas as videoaulas,
transmissões das aulas e também um plantão de dúvidas que
acontece ao vivo, uma vez por mês, aos sábados.
O Reitor da USF, professor Joel Alves de Sousa Júnior, ressaltou que as novas instalações fazem parte das atividades
de comemoração dos 40 anos de Presença Franciscana na
Universidade. “Este não é um simples momento de inauguração de espaços. Faz parte desse momento a nossa comemoração de Presença dos franciscanos na Universidade e isso
demonstra que a universidade está viva e se desenvolvendo
e crescendo”, disse o professor Joel.

Missão Franciscana

c

omemorar 40 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 comprometimento com que atua no ensino
superior brasileiro. Confira os depoimentos da atual gestão e as
expectativas para o futuro.

Joel Alves de Sousa Júnior |
Reitor

Frei Vitório Mazzuco Filho
OFM | Diretor-Vice-presidente

“Até o século X, o ocidente latino bebia na cultura helenística e patrística e salvaguardava a antiga cultura clássica e
religiosa. Centro do conhecimento, mosteiros e catedrais zelavam pela cultura, arte, estudos e liturgia.
Do século X ao XIII, há uma reorganização do saber: latim,
Sagrada Escritura, textos litúrgicos como base manualística,
o trivium (gramática, retórica e dialética), o quatrivium (aritmética, geometria, astronomia e música), a força da filosofia
e da teologia vão construir a Universidade. Do monástico ao
urbano, do clero ao leigo, a Universidade é uma força corporativa surgida na Idade Média.
Nesta bagagem de cultura nasce a forte sabedoria intelectual franciscana. Em 1215 chegam na Ordem os primeiros
mestres: Tomás de Celano, Antonio de Pádua, e depois São
Boaventura, Alexandre de Hales, Roger Bacon, Duns Scotus
e Guilherme de Ockham.
A USF nasce e cresce a partir desta vertente e atualiza a
herança. São 40 anos de um grande caminho de libertadora educação pela inteireza do humano, que é a Paz; e
do conhecimento que quer conduzir somente para o Bem.
USF, franciscanamente, é Fraternidade na diversidade e
na Universidade”.

“Em relação ao propósito da educação superior, o que mais se
ouve hoje é: “Formar para o Mercado”. É certo que não podemos nos desconectar do dito mercado – ele é real, se impôs
e faz suas exigências – e temos que preparar nossos alunos
para atendê-lo. Mas isso é muito pouco. Não podemos nos limitar a essa pretensão imediatista e materialista, pois essa
formação, a longo prazo, se mostrará “oca” e com forte componente para a infelicidade. É preciso ter sonhos e propósitos reais muito mais altos.
Ao vivenciarmos uma mudança de época – não apenas
época de mudanças –, são enormes os desafios da Instituição Universitária. Somos confrontados com a quebra de
paradigmas que nos sustentaram até aqui, e isso traz consequências relevantes para as práticas e relações que se
desenvolvem no ambiente universitário, em especial entre
professores e alunos.
Nosso desejo é que na USF todos os professores vivam e partilhem os valores e princípios com seus alunos, sabendo que
o mestre deve ser mais ensinável que seus alunos.
Sendo uma Universidade Franciscana, a USF é totalmente
inspirada nos ideais percebidos na vida de seu patrono, São
Francisco de Assis. Isso implica reconhecer, essencialmente,
que a formação acadêmica nesta Universidade não pode ser
um fim em si, mas um meio para que o humano se desenvolva e possa viver melhor consigo mesmo e com o outro; um
meio para que o ser humano seja mais livre; um meio para
renovar e transformar a realidade para melhor, em paz com
todos e com o meio ambiente. Paz e Bem!”.

Linha do tempo
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.

1986

1945

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

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

1987

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.

1500

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

1675

É criada a Província Franciscana
da Imaculada Conceição
do Brasil, presente nos estados
de SC, PR, SP, RJ e ES.

1988

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

1985

A Universidade São Francisco foi oficialmente reconhecida pelo Conselho Federal
de Educação, através do Parecer CFE
nº 629/85 (Portaria Ministerial 821/85).

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

Precursores
Professora Iara Andréa Alvares
Fernandes | Pró-Reitora
de Ensino, Pesquisa e Extensão
“É com grande alegria que comemoramos, no ano de 2016, os
40 anos de presença franciscana na Universidade São Francisco. E, neste ensejo, vale a pena lembrar a missão da USF,
que alicerça o seu Projeto Pedagógico Institucional, bem
como todos os Projetos Pedagógicos dos Cursos, sejam eles de
graduação, sejam de pós-graduação:
“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 consequente construção da paz”.
Dessa forma, há 40 anos, a USF mantém o compromisso de se
pautar pela adoção de práticas pedagógicas contextualizadas
e críticas, promotoras da cidadania, que consideram o indivíduo em toda sua potencialidade.
Vale lembrar que nosso Patrono, São Francisco de Assis, há
mais de oito séculos, pediu a seus seguidores que “pregassem
o Evangelho em todas as ocasiões, mais com suas obras do
que com palavras”. Neste contexto, a USF e seu corpo de colaboradores trabalham incansavelmente, há 4 décadas, em
busca da materialização desse compromisso com a sociedade, mediante suas ações, levando adiante a missão, os valores e o carisma franciscano.
Para finalizar, reafirmamos aqui nosso compromisso com a
missão institucional e renovamos o convite a toda a comunidade para tomar parte da tarefa de levar adiante a concretização de nossos mais genuínos sonhos, por meio do trabalho
conjunto, em prol de uma educação de qualidade e de uma
sociedade mais humana, livre, justa, fraterna e solidária”.

2001

Iniciaram-se as
atividades do Campus
Campinas, situado
inicialmente no Distrito
de Barão Geraldo e
transferido, no início
de 2005, para o bairro
Swift, onde se encontra
instalado atualmente.

Adriel de Moura Cabral |
Pró-Reitor de Administração
e Planejamento
“Ao longo dos anos, esta Instituição franciscana superou
barreiras e dificuldades de toda ordem, e chega aos seus 40
anos, forte, recuperada, orgulhosa de sua condição de transformadora social, de geradora de ideias, de fonte de inovação
e inspiração para diversas gerações.
E como forma de demonstrar sua tenacidade diante dos problemas e das limitações impostas, a Universidade São Francisco, que é coroamento da presença franciscana no ensino
superior, apresenta números robustos de sua comunidade
acadêmica e estrutural.
Indiretamente, a USF impacta inúmeras outras famílias com
o atendimento à população da região onde está inserida, com
convênios, parcerias, abertura de suas clínicas e espaços
para a comunidade.
Neste momento de comemoração e orgulho pelas conquistas, não devemos nos esquecer das responsabilidades e dos
desafios que nos são apresentados, sempre vigilantes e conscientes de nossas fragilidades, buscando incansavelmente a
excelência no ensino transformador e libertador, norteados
pela Missão desta Instituição.
Por tudo isso e muito mais, é momento de comemorar, relembrando o passado, atuando responsavelmente no presente, e
planejando ambiciosamente o futuro”.

2012

2014

O Campus Campinas implanta
mais uma unidade, no bairro
Cambuí. Em São Paulo o Campus 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.

2005

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

Nos primeiros anos da antiga Faculdades Franciscanas,
futura USF, constituíram a gestão seu diretor-geral, Frei
Constâncio Nogara; Frei Fábio Panini, diretor acadêmico,
Frei Antonio Gasparini, diretor comunitário; Frei Caetano
Ferrari, diretor administrativo e Frei Edgard Weist, diretor
de desenvolvimento e planejamento, apoiados ativamente
por outros frades.

A Universidade São Francisco (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 Campus Itatiba inaugurou, 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.

2011

A USF comemora
35 anos de história,
consolidando-se
como referência na
Educação Superior.

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.

2015

Pela 1ª vez em 40 anos de Presença Franciscana
na Universidade São Francisco (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.

Alunos do Curso de
Arquitetura e Urbanismo
e representantes da USF
durante apresentação de
projeto arquitetônico para a
comunidade do Peri Alto, que
recebe o apoio do SEFRAS

Multiplicadores do bem

D

esde os primeiros momentos na USF, o aluno é convidado a ser sujeito na sua formação e na transformação social. A Universidade tem entre os pilares da sua
missão franciscana, produzir e difundir o conhecimento e
promover fraternidade e solidariedade, mediante a prática
do bem. Os alunos são mobilizados ao diálogo teoria-prática
e ao serviço à população.

Para a Pró-Reitora de Ensino, Pesquisa e Extensão, professora
Iara Andréa Alvares Fernandes, o franciscanismo pode ser vivenciado diariamente dentro da sala de aula e na rotina universitária, o que faz diferença na formação dos estudantes. “Os
alunos se envolvem com o ar da Universidade, com os projetos
sociais, com a vida universitária, que vão além dos horários de
aula. Isso forma o aluno de maneira diferenciada e transformadora. Os alunos percebem ao longo das suas trajetórias aqui. O
carisma franciscano permeia nosso cotidiano. A nossa rotina
transpira os valores franciscanos. Vivenciar essa experiência
com certeza vai fazer com que os alunos levem esses valores na
vida, de maneira geral”, afirmou a pró-reitora.
A USF também tem assinado uma série de parcerias e convênios
que viabilizam a formação crítica e comprometida na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Confira:

Unidade de saúde em
parceria com Prefeitura
de Bragança Paulista

Unidade Escola da Estratégia Saúde da
Família (ESF), “São Francisco de Assis”,
dos Conjuntos Habitacionais Nicola
Cortez, Dr. Tartari, Padre Zecchin e
Marcelo Stefani.

Assinatura do COAPES

Assinatura do Contrato Organizativo de
Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES)
com as Instituições de Ensino Superior,
Ensino Técnico e Secretarias Municipais de Saúde das cidades de Bragança
Paulista, Pedra Bela, Piracaia, Atibaia e
Socorro. O COAPES promove melhores
condições de inserção dos estudantes
nos serviços de saúde.

Estágio com poder público
Por meio do Núcleo de Práticas
Jurídicas (NPJ), foram assinados
convênios com órgãos públicos nos
municípios de Bragança Paulista,
Itatiba, Monte Sião, Socorro e

Morungaba para oferta de estágio aos
estudantes do Curso de Direito dos
campi Bragança Paulista e Itatiba.

Convênio para
produção de Planos
de Mobilidade Urbana

Orientação Jurídica
e Solução de Conflitos

Foi assinado Convênio de
colaboração técnico-científica entre
as Prefeituras de Morungaba e Bom
Jesus dos Perdões. Os alunos dos
Cursos de Arquitetura e
Urbanismo, Engenharia Civil
e Engenharia Ambiental e Sanitária
irão produzir o Plano de Mobilidade
Urbana dos dois municípios.

Curso de Enfermagem
assina convênio com
Hospital de Atibaia

Núcleo de atendimento
da Receita Federal

Os campi Bragança Paulista,
Campinas e Itatiba contam
com o Núcleo de Prática
Jurídica (NPJ) e o Centro
Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania (Cejusc).

Convênio assinado com o Hospital
Novo Atibaia (HNA), permitindo o estágio dos alunos do Curso de Enfermagem do Campus Bragança Paulista.

Assinatura de parceria com
o Instituto Ayrton Senna

A Universidade São Francisco (USF)
assinou um termo de cooperação com o
Instituto Ayrton Senna e com a Prefeitura Municipal de Itatiba. Estão sendo
ministradas as aulas do Projeto de
Letramento em Pensamento Computacional, ação pioneira no Brasil

O Campus Bragança Paulista inaugurou o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Receita Federal do Brasil.
No espaço serão oferecidos serviços
contábeis a pessoas físicas de baixa
renda, bem como a microempresas,
microempreendedores individuais e
entidades sem fins lucrativos.

Centro de Especialidades
Odontológicas

O evento faz parte das celebrações
dos 40 anos de Presença Franciscana,
que integram o Festival Cultura da
Paz. Realizado nas cidades sede dos
campi da USF, alunos e docentes da
USF prestam uma série de serviços
gratuitos à comunidade.

Assinado em 2015, o Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO)
é um projeto ligado ao Ministério
da Saúde (Brasil Sorridente),
que tem o objetivo de garantir
ações de promoção, prevenção
e recuperação da saúde bucal
da população por meio do tratamento
odontológico gratuito. São
oferecidos serviços de diagnóstico,
endodontia, cirurgia e periodontia na
Clínica do Curso de Odontologia, no
Campus Bragança Paulista.

Anjos em Ação

SEFRAS

USF em Ação

Formado por alunos dos cursos de
Bragança Paulista, o grupo possui o
desejo de transformar vida por meio
de ações que promovam o espírito em
equipe, a solidariedade, a união e o
amor ao próximo. Entre as atividades
já realizadas pelo grupo, está a visita
a entidades assistenciais, campanhas
de doações de alimentos, materiais
didáticos e a realização de festas para
crianças e idosos.

A USF e o Serviço Franciscano
de Solidariedade (SEFRAS) realizam
uma série de parcerias. Entre elas,
campanhas de arrecadação e com
Cursos da Universidade. Um exemplo
é o trabalho realizado pelos alunos
de Arquitetura e Urbanismo no
desenvolvimento de um projeto
arquitetônico para a comunidade
do Peri Alto, em São Paulo,
que recebe o apoio do SEFRAS.

Foto: Humberto Romani
Na foto, Dr. Humberto Menon (filho),
Dra. Carolina Menon Romani (filha),
Dra. Elizabeth Menon Romani (mãe) e
Dr. Gilberto Romani (pai).
Toda a família Romani é formada no
Curso de Medicina da USF

USF formando gerações

A

USF, em 40 anos de Presença Franciscana nas cidades de
Bragança Paulista, Campinas e Itatiba, formou gerações
de famílias, que escolheram a Instituição como o caminho
para se transformar como profissionais e também como cidadãos.
Quando a Universidade São Francisco (USF) era ainda conhecida como Faculdades de Bragança Paulista, o senhor Benedito
Roberto Prado se formava no Curso de Direito. Anos depois, a
USF seria o local que seus filhos escolheriam para estudar.
O primeiro a seguir os passos do pai foi Rafael Roberto Prado, que se formou em 2011 em Engenharia de Computação,
no Campus Itatiba. Na sequência, foi a vez da filha Rafaela
Prado Okamoto, que se formou em Pedagogia, e, em 2013,
foi a vez do outro filho, Rodolfo Prado, se formar no Curso
de Direito do Campus Bragança Paulista, onde a história da
família Prado teve início. “A USF sempre foi a Universidade
referência de Bragança Paulista. Acredito que por isso minha família tenha um carinho especial pela Instituição. Um
dos diferenciais da USF é não visar apenas o lucro. Formar
bons profissionais e bons seres humanos está acima de tudo”,
contou Rodolfo, que escolheu o Curso de Direito.
A USF também inspirou a família da ex-aluna do Curso de
Farmácia, Marilene de Souza Amancio, de 71 anos. Depois de
mais de 40 anos sem estudar, em 1998 ela ingressou no supletivo para concluir o ensino médio. Desde então, nunca mais
parou de estudar. Fez cursinho e em 2007 ingressou no Curso
de Farmácia do Campus Campinas (Unidade Swift) da USF. A
escolha pelo Curso foi por já atuar há 15 anos como técnica de
enfermagem. Durante o curso, a ex-aluna superou uma série

de desafios. “Voltei a estudar quando meus filhos já eram adultos. Escolhi o Curso de Farmácia porque sempre quis fazer o
bem. Durante a graduação tive que estudar muito para passar
em todas as disciplinas. Exigiu uma série de sacrifícios, mas foi
muito gratificante quando apresentei meu Trabalho de Conclusão de Curso, em 2011”, afirmou Marilene, que atualmente não
trabalha na área, em razão de estar se recuperando de um Acidente Vascular Cerebral. A História de superação de Marilene
foi um estímulo para o sobrinho, que já atua como técnico de
Farmácia e para a neta, Natália Sayuri Amancio Michima, que
atualmente está no 4º semestre do Curso de Farmácia da USF.
A história da família Romani está totalmente ligada ao desenvolvimento da USF ao longo dessas quatro décadas. Morador
da cidade de São Paulo e com o desejo de tornar-se médico, o
Dr. Gilberto Romani, na época, soube que em Bragança estava
abrindo um novo Curso. Foi aprovado no Vestibular e ingressou
na 1º turma do Curso de Medicina, em 1972. Durante a graduação conheceu a esposa, também médica, dra. Elizabeth Menon
Romani. “A USF vive o melhor período de sua história, e consequentemente o Curso de Medicina. Vejo a Universidade dando
passos largos. É meu mundo, minha escola, minha família”, conta
o dr. Gilberto Romani, que ministra aulas no Curso desde 1976.
A profissão dos pais acabou influenciando a decisão profissional dos filhos, Carolina Menon Romani e Humberto Menon
Romani, ambos formados na USF e atualmente docentes. “Eu
e meu irmão sempre vivenciamos o mundo universitário e da
área médica. Vejo a USF como referência para toda a população. A troca com a comunidade contribuiu muito para o desenvolvimento do Curso”, afirmou Carolina Romani.

