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Celebrar o Dia Mundial da Ecologia e do Meio Ambiente 
é atualizar a realidade, é celebrar o bem original, o 
valor em si, que transcende o simulacro onde um valor 
de dom se torna um contravalor de compra-venda. 
Celebrar o Dia do Meio Ambiente deveria ser um 
momento de celebrar a troca, a dádiva e a solidária 
reciprocidade que vence o anti valor fundado em uma 
razão de mercado.
Precisamos aprender a saber e sentir que “a Vida é 
bela”. Empenhar-nos em salvaguardá-la e vivermos em 
seu nome. Silenciar diante da absoluta singularidade, 
olhar com respeito quase sagrado os seres em sua 
existência primordial e única, perceber a irrepetitividade 
do ser em si mesmo, entre muitos semelhantes, que 
se dá a si mesmo. Uma flor, um beija-flor, uma árvore 
em flor em uma floresta florida, mesmo sendo frágeis 
e efêmeros, são momento de eternidade, carregados 
de aura. A Vida não pode ser comprada ou vendida em 
supermercado ou shopping.
Vivemos tempos em que todos os seres vivos 
existentes são cada vez mais ameaçados no que 
possuem de mais “seu”. O que ameaça Vida na Terra 
não é apenas a ganância do sistema que converte 
tudo e todos em mercadorias, que transforma um 
“bem de dom” em “bens de venda”, que se apossa de 
tudo o que pode converter em lucro, transformando o 
biodiverso em uniproduto e chamando esta prática de 
ecológica e disfarçando, aqui e ali, de “progresso” ou 
“desenvolvimento”. Se há um mal em tudo o que nos 
ameaça, ele está dentro, pois de maneira universal e 
crescente estamos perdendo um sentido ancestral do 
valor de sujeitos, seres, cenários, coisas e gestos que 
existem não “para nós”, mas entre nós e apesar de nós, 
os humanos. Apenas pelo que são merecem “estar aí” 
em sua única, irrepetível e integrativa integridade.
Vamos, como São Francisco no Cântico do Irmão Sol, 
descobrir a aura que todos os seres trazem, sendo em 
si mesmos. Este São Francisco Express dedicado ao 
Meio Ambiente quer ser inteiro voltado para despertar 
o cuidado pelos nossos irmãos, que são únicos e 
irrepetíveis.

ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE, 
UMA QUESTÃO DE AURA
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AGENDA

Junho 
1 a 5 Semana do MeioAmbiente
 (Tecnoambiental  e Secifran)                                                                            
 – Bragança Paulista
4 a 19 Exposição dos  exercícios de abrigo 
 desenvolvi dos no curso de Arquitetura  
 – Itatiba
6               Sábado Cultural – São Paulo
6               Seminário de Saúde e Cidadania   
 – Campinas
9  Formação humana com funcionários
  – Itatiba (PRC)                   
14 Encontro de Espiritualidade – São Paulo  
 (PRC)
15 a 18  Encontro de Estagiários e Seminário  
                     de Educação e Cultura Afrobrasileira                                                                                      
                     – Itatiba
16 Reunião de Formação (Pastoral da Saúde)
                     – Bragança Paulista (PRC)
22 Palestra “Fórum Discente: aluno se            
                     comunicando com os diversos órgãos da 
                     Universidade” – Campinas (PRC)
22 a 26  Semana de Atendimento ao Estudante                                                                                           
                     – Campinas
23  Formação humana com funcionários
  - Itatiba (PRC)                                             
24 Palestra “Formação Humana : 
 terminamos de nascer quando morremos”   
 - Campinas (PRC)
23 a 26  Workshop de saúde e qualidade de vida
  – Campinas
25 Palestra “Como se portar numa entrevista 
 de emprego e organizar seu currículo”                   
                     – Campinas (NEP)
26 Palestra “Como conseguir a bolsa 
 de estudos do PROUNI” – Campinas  
 (PRC)

Agosto
3 a 5        Acolhida aos Calouros - Itatiba 
3 a 10  Acolhida aos Veteranos - Campinas
25 a 30  Semana de Estudos e III Jornada do curso 
 de Psicologia – Itatiba
26 a 28  Workshop de construção metálica – Itatiba
25 a 27 SIPAT – Bragança Paulista

EDITORIAL
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SEMANA DO MEIO AMBIENTE 
TEM PROGRAMAÇÃO VARIADA

No período entre os dias 1º e 5 de junho vivenciamos 
a Semana do Meio Ambiente. Na sexta-feira (5/06) é 
comemorado o Dia Internacional do Meio Ambiente, 
data importante para chamar a atenção do mundo inteiro 
sobre a questão da sustentabilidade do nosso planeta. A 
Universidade São Francisco entende que a preservação 
não se faz somente com ações públicas, mas por meio da 
conscientização de toda a sociedade. Desta forma, para 
comemorar a Semana os Campi de Bragança Paulista, 
Campinas e Itatiba programaram diversas atividades de 
conscientização destinadas a alunos, funcionários e público 
externo. Em Bragança, os cursos de Gestão Ambiental e 
Biologia realizarão as suas semanas pedagógicas neste 

Em busca de um novo parceiro, em abril de 2009 a 
Universidade São Francisco contratou a M51 Publicidade. 
Considerada uma das maiores e mais premiadas agências 
do interior de São Paulo, a M51 passa a auxiliar a 
Instituição na elaboração de um novo plano estratégico de 
comunicação que contempla diferentes ações, começando 
pela campanha do Vestibular de Inverno/2009.
Com o tema “Fazer é Acontecer”, a campanha inaugura 
duas grandes mudanças na comunicação da Universidade 
São Francisco. A primeira delas é a atualização da marca, 
por meio da sigla USF, proporcionando mais peso, maior 
dinamismo e fácil assimilação por parte dos alunos. Vale 
lembrar que uma marca não substituirá a outra.
A segunda mudança é relacionada ao slogan. Uma pesquisa 
feita recentemente com os alunos revelou que o atributo 

CAMPANHA DO VESTIBULAR INICIA
 UMA NOVA FASE DA COMUNICAÇÃO

Com o objetivo de se adequar à Resolução de 27 de fevereiro de 2009 
da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que proíbe 
a esterilização líquida de equipamentos e instrumentais cirúrgicos 
hospitalares por imersão, o HUSF adquiriu um equipamento de ponta 
chamado STERRAD 100S. Com isso, o Hospital Universitário passa a 
ser o primeiro da região Bragantina a utilizar o mais moderno e eficiente 
processo de esterilização existente no mercado brasileiro.
Trata-se de um aparelho de última geração para esterilização à 
baixa temperatura (50Cº) por plasma de peróxido de hidrogênio. 
Este equipamento visa ampliar a confiabilidade dos processos de 
esterilização e minimizar o risco de infecção hospitalar. 
Também não polui o meio ambiente, já que os produtos que compõem 
o esterilizador são à base de água e oxigênio, proporcionando muito 
mais segurança ao paciente. 

HOSPITAL É PIONEIRO 
NA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PONTA

seriedade é o que melhor define a Instituição no sentido 
de oferecer um corpo docente altamente qualificado, uma 
estrutura moderna e uma formação sólida e em sintonia 
com a realidade do mercado de trabalho. Tudo isso levou 
à criação do slogan “Sua formação levada a sério”. A 
campanha do Vestibular de Inverno começa a ser veiculada 
no início de junho.

HUSF

período: o III TECNOAMBIENTAL e a XXXI Semana 
Científica Franciscana (SECIFRAN). A agenda reúne 
palestras e minicursos. Em Campinas, a Semana será 
comemorada entre 15 e 18 de junho com uma agenda 
intensa de debates, palestras, mesas redondas e 
minicursos. No dia 5, data em que se comemora o Dia 
Internacional do Meio Ambiente, Itatiba realizará às 19h30 
uma mesa redonda com a participação do coordenador 
do curso de Engenharia Ambiental, Prof. José Roberto 
Paolillo Gomes, do coordenador de Estudos Ambientais do 
Centro de Estudos Ambientais da USF, Prof. João Luiz de 
Moraes Hoefel, e do diretor do depto. de Meio Ambiente da 
Prefeitura de Itatiba, Paulo Junqueira.

INSTITUCIONAL
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 O PLANETA TERRA NA UTI:
COMO PODEMOS CUIDAR DO MEIO AMBIENTE?

A preservação do meio ambiente não depende apenas 
de políticas governamentais. Cada um de nós deve 
fazer a sua parte, começando pela correta separação do 
lixo. O Brasil é um dos países que menos reciclam, em 
compensação, é um dos que mais fazem a reciclagem de 
latas de alumínio. 
Segundo o coordenador do curso de Engenharia Ambiental 
da Universidade São Francisco, Professor José Roberto 
Paolillo Gomes, a quantidade de latinhas recicladas chega 
a 96% do total da produção brasileira, que é de um milhão 
de unidades ao dia. “A reciclagem de uma latinha de 
alumínio economiza em energia o equivalente a 10 horas 
de utilização de uma geladeira”, compara o Professor. 
No Brasil reciclamos ainda 77% do nosso papelão e 50% 
de plástico, principalmente as garrafas PET. “Cremos 
que passou da hora de tomarmos uma atitude, atitude 
esta que passa por nossas casas, por nossos atos, por 
nossa iniciativa responsável, ética e cidadã. Mas ainda dá 
tempo de tirarmos nosso planeta dessa situação. Vamos 
começar?”, convida o Professor Paolillo.

Por que devemos reciclar?
Veja abaixo o tempo de decomposição de alguns 
materiais: 

• De acordo com a Organização Não-Governamental 
WWF-Brasil, a cada 28 toneladas de papel reciclado evita-
se o corte de um hectare de floresta. Ou seja, uma tonelada 
evita que 30 árvores sejam cortadas. A produção de uma 
tonelada de papel novo consome de 50 a 60 eucaliptos, 

Estão abertas até o dia 15 de junho as inscrições para a 
3ª edição do Prêmio Cidadania sem Fronteiras. Idealizada 
pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Cidadania 
em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, a 
premiação tem por objetivo reconhecer as melhores ações 
ou práticas sociais desenvolvidas pelas Instituições de 
Ensino Superior, com a participação de seus alunos em 
atividades de extensão.  As inscrições poderão ser feitas 
no Instituto da Cidadania Brasil (Rua Princesa Isabel, 94 – 
Brooklin – CEP 04601-000 – São Paulo)  ou pelo site www.
institutocidadania.org.br . Todos os trabalhos enviados 
deverão ser encaminhados para o e-mail: extensao.
comunitaria@saofrancisco.edu.br

PRÊMIO CIDADANIA 
SEM FRONTEIRAS ABRE INSCRIÇÕES

100 mil litros de água e cinco mil kW/h de energia. Já a 
reciclagem de uma tonelada de jornais evita a emissão de 
2,5 toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. 

• A reciclagem de uma tonelada de aço economiza 1.140 
kg de minério de ferro, 155 kg de carvão e 18 kg de cal. 
Uma tonelada de latinhas recicladas deixa de ocupar 200 
metros cúbicos de aterro sanitário.

• O vidro é totalmente reciclável. Uma tonelada reciclada 
evita a extração de 1,3 tonelada de areia, economiza 22% 
do consumo de barrilha (material importado) e 50% do 
consumo de água. 

• Chiclete - 5 anos; 
• Lata de aço - 10 anos; 
• Vidro - mais de 10 mil anos; 
• Plástico - mais de 100 anos;
• Madeira - 6 meses; 
• Papel e cigarro - de três meses a 
  vários anos;
• Lata de alumínio - mais de mil anos; 
• Restos orgânicos - de 2 a 12 meses.

DICAS E 
CURIOSIDADES
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Os Campi de Bragança Paulista e São Paulo promoveram em março uma 
acolhida aos novos alunos dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da USF. 
No sábado (21/03), o Salão Nobre do Campus de Bragança recebeu os 150 
discentes matriculados nos cursos de Gestão Ambiental, Gestão em Saúde, 
Saúde Mental, Filosofia e seu Ensino e Fisioterapia Desportiva. 
Em Bragança Paulista eles conheceram, por meio da apresentação dos 
professores Luciana Rita Stracialano Parada, responsável pela área de Ciências 
da Saúde, e Ronei Ximenes Martins, responsável pelas áreas de Ciências 
Humanas e Ciências Sociais Aplicadas (foto), a estrutura da Universidade e 
a dinâmica dos cursos de pós ofertados. Em São Paulo a recepção aos 100 
novos alunos da Pós-Graduação foi realizada nos dias 20 para a turma de 
Direito Processual Civil, e no dia 24/03, para os discentes do curso de Gestão 
em Políticas Públicas, Diversidade e Inclusão Social. 

UNIVERSIDADE DÁ AS BOAS VINDAS 
AOS ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

Teve início no dia 23 de maio, no Campus de Campinas, 
o Advanced Management Program (AMP), oferecido pela 
ESADE de Barcelona em parceria com a Universidade 
São Francisco e a FAE Business School.
O curso, ministrado por professores espanhóis, é dividido 
em nove    módulos com aulas mensais sempre às quintas, 
sextas e sábados. O ingresso da ESADE em Campinas 
segue o mesmo modelo de Barcelona, Madri e Buenos 
Aires onde a Instituição mantém unidades de ensino.
Presente em países da Ásia, Europa e América, em 2008 
a escola de negócios de Barcelona foi considerada a 
primeira em nível internacional, segundo o ranking do Wall 
Street Journal, e foi classificada entre as melhores escolas 
de negócios da Europa pelo Business Week e Financial 
Times.
O término do Programa está previsto para novembro, 
quando os alunos participam de um módulo na sede da 
ESADE em Barcelona.

ESADE INICIA A 1a

TURMA NO CAMPUS DE CAMPINAS

Os resultados de dois projetos 
de pesquisa desenvolvidos 
por docentes e alunos de 
Mestrado em Ciências da 
Saúde da Universidade São 
Francisco foram apresentados 
no 3º Congresso Internacional 
de Pré-Diabetes e Síndrome 
Metabólica, realizado entre os 
dias 1º e 4 de abril em Nice, na 
França. A primeira pesquisa, 
que é coordenada pelo Professor 
Dr. Marcelo Lima Ribeiro e conta com a colaboração da 
Dra. Patrícia de Oliveira Carvalho, utilizou a erva-mate no 
combate à obesidade. O trabalho, realizado em cobaias, 
demonstrou que a erva diminui as taxas de colesterol, 

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

O curso de doutorado em Psicologia realizará o processo 
de seleção para os alunos interessados em concorrer a 
uma bolsa de estudos no exterior seguindo os critérios 
específicos do Programa de Doutorado no País com Estágio 
no Exterior (PDEE) da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O convênio 
foi assinado em julho do ano passado pela CAPES e a 
Universidade.O programa conta com uma cota anual de 
bolsas definida pela CAPES e o estágio tem a duração 
média de 3 meses. O convênio beneficia apenas os alunos 
regularmente matriculados no doutorado em Psicologia. 
A coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu da USF, Professora Dra. Maria Cristina Joly, explica 
que o programa da CAPES contemplou a USF em função 
da excelência de seu curso de doutorado em Psicologia, 
que obteve nota 5 numa escala que atinge o conceito 
máximo de 7. “Esta nota nos coloca como referência na 
área de avaliação psicológica no país”.

SELEÇÃO DE ALUNOS 
 PARA ESTÁGIOS NO EXTERIOR

os níveis de triglicérides e açúcar no 
organismo. A mesma pesquisa foi 
divulgada na edição da Revista Saúde 
de dezembro do ano passado, numa 
reportagem sobre as propriedades da 
erva-mate. 
A outra pesquisa, desenvolvida pela 
Professora Dra. Alessandra Gambero, 
avaliou a utilidade de medicamentos 
que podem reverter os efeitos 
maléficos associados à obesidade. 

Também auxilia na compreensão da 
participação do sistema imunológico neste processo. Os 
dois trabalhos foram realizados na UNIFAG (Unidade 
Integrada de Farmacologia e Gastroenterologia) da USF, 
dirigida pelo Professor Dr. José Pedrazzoli Jr. 

PÓS-GRADUAÇÃO
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Os Profs. José Pedrazzoli Jr, Marcelo Lima Ribeiro e 
Alessandra Gambero durante o Congresso em Nice



O Núcleo de Relações Internacionais (NRI) da 
Universidade São Francisco tem sido representado por 
seus assessores em importantes eventos de Educação 
Internacional tanto no Brasil como no exterior. O objetivo 
é expandir os contatos nesta área e firmar parcerias 
com instituições internacionais, a fim de fomentar a 
internacionalização da Universidade, promovendo o 
aperfeiçoamento do intercâmbio e da cooperação como 
instrumentos para a melhoria do ensino, da pesquisa e 
da extensão.
Em abril as assessoras do NRI, Professoras Areta Galat 
(FAE) e Cristiane Ferraz e Silva Suarez (USF), participaram 
do Fórum Brasileiro de Educação Internacional (ForBEI), 
em São João Del Rei (MG). No mês seguinte, a Professora 
Cristiane representou o NRI na XXI Reunião Anual do 
Fórum de Assessorias das Universidades Brasileiras 
(FAUBAI), em Manaus (foto).  
Durante o encontro foram discutidas as relações 
internacionais entre Instituições de Ensino Superior, 
a cooperação acadêmica internacional, as fontes de 

NÚCLEO DE EMPREGABILIDADE (NEP) 
INAUGURA NOVO SERVIÇO

Facilitar o acesso ao mercado de trabalho não é a única 
tarefa do Núcleo de Empregabilidade 
(NEP). A partir de abril o NEP passou 
a contar também com o apoio de um 
psicopedagogo que acompanha e 
orienta os alunos na condução de suas 
tarefas estudantis, na organização de 
sua vida acadêmica ou melhoria de seu 
desempenho em sala de aula.
A coordenadora do NEP, Professora 
Simone Cristina Spiandorello, explica 
que a dificuldade da escolha profissional, 
combinada com o novo ambiente que 
o estudante encontra ao ingressar no ensino superior, 
suscita preocupações e incertezas naturais e inerentes ao 
processo, mas que podem demandar apoio para vencê-las. 
“E é justamente nesse sentido que o NEP procura oferecer 
orientação para a superação de eventuais dificuldades 
no processo de ensino-aprendizagem”, complementa. O 

USF PRESENTE EM EVENTOS
DE EDUCAÇÃO INTERNACIONAL

financiamento e a internacionalização de currículos. 
Na ocasião, também foram divulgadas a diversidade e 
as potencialidades das instituições de ensino superior 
brasileiras junto às agências de fomento, representações 
diplomáticas, órgãos e programas internacionais. 

atendimento psicopedagógico é individual e a iniciativa 
deve partir do próprio aluno. 

Inserção no mercado de trabalho
O NEP conta com um amplo cadastro de 
empresas da região, que enviam diariamente 
diversas oportunidades de trabalho efetivo 
ou de estágio. Ao se cadastrar no NEP, a 
empresa recebe uma senha que permite a 
ela publicar vagas e “navegar” pelo banco 
de currículos dos alunos. Aos estudantes 
que registram seu currículo no NEP é 
igualmente permitido “navegar” por todas 

as vagas de trabalho disponíveis.
Para elevar ainda mais as chances de uma boa colocação 
no mercado de trabalho, o NEP realiza, quinzenalmente, 
palestras e minicursos sempre voltados ao mercado de 
trabalho e à empregabilidade. O Núcleo também oferece 
apoio referente à documentação de estágio. 

NEP/NRI
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O farmacêutico, onde quer que desenvolva suas 
atividades, é um profissional da saúde e sua atuação é 
pautada no processo saúde-doença do cidadão, da família 
e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e 
profissional”.

Professora Dra. Márcia Aparecida Antonio, coordenadora 
do curso de Farmácia (Campus Campinas).

O QUE O MERCADO DE TRABALHO 
ESPERA DE VOCÊ?

Os professores coordenadores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo (Campus de Itatiba) e 
Farmácia (Campus de Campinas), Fernando Atique e Márcia Aparecida Antonio, dão uma série 

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

“Tradicionalmente, o projeto de Arquitetura é associado ao 
desenvolvimento de casas, de habitações para famílias. 
Contudo, já há várias décadas, o projeto no campo da 
Arquitetura envolve outras dimensões. Uma das mais 
importantes e necessárias é o Urbanismo. Fazer urbanismo 
é pensar em melhorias das cidades em que vivemos.
O arquiteto e urbanista é considerado um profissional 
generalista, o que significa, na prática, alguém com 

 “A profissão farmacêutica é uma das mais antigas e 
fascinantes e a atuação do farmacêutico, em sua essência, 
busca a promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto 
individual quanto coletiva, visando à melhoria da qualidade 
de vida da população. 
Entretanto, com os avanços da ciência e tecnologia, as 
práticas deste profissional ampliaram-se drasticamente nos 
últimos tempos e atualmente os farmacêuticos desenvolvem 
atividades privativas (exclusivas) articuladas com o setor 
produtivo de medicamentos, junto às farmácias, drogarias 
e distribuidoras, assim como atividades não privativas 
(compartilhadas com outros profissionais), relacionadas 
à produção de domissanitários, cosméticos e alimentos, 
assim como junto ao setor de análises clíncias, saúde 
pública, vigilância sanitária, educação e pesquisa. 
Assim, o farmacêutico é um profissional graduado, que tem 
sua prática permeada pela ética e apresenta habilidades e 
competências para implantação e execução da assistência 
farmacêutica, além de gerenciar, administrar, exercer 
funções especializadas e responder tecnicamente por 
estabelecimentos hospitalares, unidades básicas de saúde, 
indústrias, laboratórios de análises clínicas e toxicológicas, 
farmácia de manipulação e drogarias.  

Farmácia

Arquitetura e Urbanismo

conhecimentos em diversas frentes, e com habilidades 
suficientes para gerenciar as etapas da transformação 
de uma idéia em objeto palpável. Ao longo do curso, os 
estudantes lidam com conhecimentos analíticos, por 
meio de disciplinas que tratam da história, da filosofia, da 
sociologia, da antropologia, da economia, mas, também, 
agem praticamente desenvolvendo disciplinas de Projeto 
de Arquitetura, de Projeto de Urbanismo e de Design de 
Objetos e Produtos. 
Fazer arte e compreendê-la também é possibilidade do 
Arquiteto. Mas, talvez, o que mais permita ao Arquiteto e 
Urbanista sobreviver ao longo de todos esses séculos, é a 
capacidade de fazer executar o que planejou.
Dessa forma, o estudo das técnicas e da tecnologia é uma 
condição básica para que o arquiteto seja plenamente um 
arquiteto. 
Em menor escala, os arquitetos têm desenvolvido atividades 
de design de lojas, supermercados, restaurantes, propondo 
desde a reforma e ou construção de espaços, até a criação 
de logomarcas e identidades visuais.

Professor Dr. Fernando Atique, coordenador do curso 
de Arquitetura e Urbanismo (Campus de Itatiba). 

MERCADO DE 
TRABALHO
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A Universidade São Francisco e a Prefeitura Municipal 
de Bragança Paulista promoveram em abril uma série 
de reuniões para apresentar o Programa Pró-Saúde aos 
profissionais da Prefeitura, professores e alunos da área 
da saúde. O primeiro encontro foi no dia 2, no Núcleo de 
Apoio ao Professor e ao Aluno (NAPA), com a presença 
de diversas autoridades da Instituição. O objetivo foi 
apresentar a inserção da parceria entre a USF e a 
Prefeitura aos profissionais de saúde da Atenção Básica. 
No dia 22, no Salão Nobre da Universidade, o coordenador 
geral de Ações Estratégicas em Educação na Saúde, Dr. 
Sigisfredo Luis Brenelli, ministrou uma palestra com o tema 
Pró-Saúde: Envolvimento, Ação e Expectativas, dirigida à 
equipe do Programa e às autoridades do município. 

ALUNOS DE DIREITO DE  BRAGANÇA
TÊM EXPRESSIVA APROVAÇÃO

O curso de Direito do Campus de Bragança Paulista obteve 
expressiva aprovação de seus alunos no 137º Exame da 
Ordem dos Advogados do Brasil. Entre os acadêmicos 
egressos em dezembro de 2008 que prestaram o exame 
em janeiro deste ano, o índice de aprovação na primeira 
fase foi de 73,7% em Bragança Paulista. Destes, 62% 
obtiveram também aprovação na segunda. O índice de 
aprovação estadual, segundo a Comissão de Estágio e 
Exame da Ordem, foi de 48,97% na primeira fase. “Trata-
se de um importante indicador capaz de avaliar a qualidade 
do ensino jurídico, sendo certo que os números obtidos 
pelo curso de Direito revelam os esforços que vêm sendo 
realizados em prol da consolidação da formação jurídica 
pretendida pela Instituição”, destaca o coordenador do 
curso, Prof. Luiz Sergio Leonardi Filho.
Segundo dados do Ministério Público Estadual, alunos 

UNIVERSIDADE E PREFEITURA 
APRESENTAM O PROGRAMA PRÓ-SAÚDE

Alunos e professores dos cursos de Química e Farmácia 
participaram entre os dias 19 e 23 de abril, em Fortaleza, do 
XVII Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e Eletroanalítica 
(SIBEE).
O evento contou com a presença de mais de 500 pessoas, 
entre estudantes e professores pesquisadores da área. A 
Universidade São Francisco foi uma das instituições que 
mais inscreveram trabalhos.
Foram 11 ao todo, relacionados ao meio ambiente com 
foco em reciclagem e reprocessamento de baterias de 
celulares, novos materiais para conversão de energia e 
tratamento de efluentes, todos desenvolvidos por 
professores e alunos dos cursos acima referidos.  

QUÍMICA E FARMÁCIA
PRESENTES NO SIBEE

Dione de Oliveira cresceu acompanhando o trabalho do pai 
como enfermeiro do setor de pronto socorro e ortopedia 

na Santa Casa de Bragança Paulista, atividade 
que desempenhou até completar 87 anos. O 
irmão seguiu o mesmo trajeto por 30 anos. Por 
isso, a enfermagem foi um caminho natural para 
a profissional formada na primeira turma do 

curso de enfermagem oferecido no Campus de 
Bragança Paulista, em 2003. A enfermeira guarda 

com orgulho o RA de número 0001. “Fui a primeira 
aluna a me matricular no curso”, recorda Dione. Atualmente 
trabalha no SAMU-Campinas, prestando atendimento 
numa ambulância de Suporte Avançado (UTI). Ela também 
ministra cursos, palestras e aulas sobre primeiros socorros para 
empresas, leigos, profissionais da saúde e alunos dos cursos de 
saúde da USF.

PROFISSÃO DEFINIDA NA INFÂNCIA

do curso de Direito do Campus de Bragança também 
obtiveram importantes colocações no concurso para 
seleção de estagiários.
No processo seletivo, realizado pela Área Regional de 
Campinas (envolvendo candidatos de vários cursos de 
Direito da Região Metropolitana de Campinas e da região 
Bragantina), o curso teve 35 alunos aprovados, sendo 14 
deles entre os cem primeiros e três entre os dez primeiros 
colocados.
A disputa foi bastante acirrada, tanto que entre o centésimo 
colocado e o primeiro, a diferença foi de apenas 1,7 ponto 
numa escala de zero a dez possíveis. “O resultado reflete 
também a excelência do ensino que vem se repetindo nos 
últimos anos: a elevada colocação dos alunos de Direito 
de Bragança nas vagas disponíveis para estágio”, ressalta 
o Professor. 

OBSERVATÓRIO

CAMPUS
BRAGANÇA
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PROFISSÃO DEFINIDA NA INFÂNCIA

ENCONTRO CIENTÍFICO REUNIU 
155 TRABALHOS NO CAMPUS DE CAMPINAS

O Campus de Campinas realizou no dia 13 de maio o maior 
encontro científico já promovido em suas dependências. O 
evento reuniu o XV Encontro de Iniciação Científica, o VIII 
Encontro de Pós-Graduação, o IV Encontro de Extensão 
Universitária e os Seminários de Estudos do Homem 
Contemporâneo - II Ciclo. Todos eles tiveram como único 
tema “Ciência e Tecnologia: Conhecer para Transformar”, 
a fim de contribuir para a construção do conhecimento sob 
as dimensões que fundamentam a Universidade: o ensino, 
a pesquisa e a extensão.
Além de alunos, professores, coordenadores e diretores, 
estiveram presentes na abertura o Reitor, Frei Gilberto 

Mais de 400 pessoas das mais diversas faixas etárias 
passaram pelo Campus de Campinas na manhã do dia 25 
de abril (sábado), durante o 6º Encontro com a Comunidade 
- Universidade Aberta. O evento, promovido pela Pró-
Reitoria Comunitária em parceria com a coordenação de 

UNIVERSIDADE ABERTA RECEBEU 
MAIS DE 400 PESSOAS NO MÊS DE ABRIL

Cláudio Smaniotto iniciou sua carreira profissional 
como técnico de manutenção em grandes 
empresas como Mc Donald´s, Motorola e 
Samsung. Quando adquiriu experiência na 
área de eletroeletrônicos, decidiu cursar 
Engenharia da Computação. Durante o 
curso, conseguiu um estágio na Daitan Labs, 
na área de desenvolvimento de software 
para equipamentos de telecomunicações. 
“Saí de lá para montar a minha empresa”, 
recorda.
A Neoplexus Technologies foi fundada por Cláudio em 
2008, mesmo ano em que concluiu o curso na Universidade 

PERFIL DE EMPREENDEDOR

Gonçalves Garcia, o Vice-Reitor, Frei José Antonio Cruz 
Duarte, o Secretário-Geral, Professor Paulo Pozzebon, e 
o Pró-Reitor Comunitário, Professor Evandro Luis Amaral 
Ribeiro. 
Após a abertura tiveram início as apresentações dos 155 
trabalhos inscritos de Iniciação Científica, Pós-Graduação, 
TCCs e Extensão em forma de pôsteres e comunicação 
oral.
O encerramento do encontro científico no Campus  de 
Campinas aconteceu à noite, com a realização de uma 
mesa redonda sobre o tema Ciência e Religião, Evolução 
e Criação – A Polêmica de Nossos Dias.

cursos de graduação e direção acadêmica do Campus 
Campinas, contou com a colaboração voluntária de 
funcionários, alunos e professores. 
A programação reuniu uma série de atividades entre 
palestras, oficinas, Feira de Atendimento Farmacêutico, 
apresentações de bandas e de DJ e visitas aos laboratórios. 
Todas elas tiveram a participação de crianças, jovens e 
idosos que visitaram o Campus de Campinas nesse dia.
Paralelo ao Encontro foi realizada a 5ª Jornada Científica 
e Tecnológica, quando os alunos apresentaram seus 
projetos para os jurados e também à comunidade presente. 
O trabalho vencedor teve como tema “Revitalização de 
área para convívio com a utilização de plantas medicinais 
utilizando sistema sustentável de conservação”. A 
apresentação foi feita pelos alunos dos cursos de 
Engenharia Ambiental, Engenharia Elétrica e Farmácia. A 
Pró-Reitoria Comunitária já está programando um encontro 
do mesmo porte para o segundo semestre.

São Francisco. Além de desenvolver pesquisas e 
desenvolvimento de dispositivos embarcados 

(hardware e software), a empresa  presta 
consultoria nessa área. Em função do bom 
desempenho da organização, o empresário 
já estuda adquirir novos equipamentos 
de montagem, possibilitando assim um 
crescimento da capacidade de produção e 

a criação de um novo modelo de negócios. 
“A universidade teve um papel de extrema 

importância para a minha vida profissional devido 
ao conteúdo visto ao longo da graduação, garantindo 

assim uma sólida formação”.

OBSERVATÓRIO

CAMPUS
CAMPINAS
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JORNADAS REUNIRAM 
COMUNIDADE DA USF E PROFESSORES MUNICIPAIS

O Campus de Itatiba 
realizou entre os dias 22 e 
25 de abril a VI Jornada de 
Educação e a III Jornada de 
Educação Matemática. Os 
eventos foram promovidos 
pelos cursos de Letras, 
Matemática e Pedagogia 
da Universidade São 
Francisco, em parceria com 
a Secretaria da Educação 
de Itatiba e a Sociedade 
Brasileira de Educação 
Matemática – Núcleo 
Itatiba. 
As jornadas reuniram 
mais de 40 atividades, 

Alunos dos cursos de Arquitetura 
e Urbanismo e Engenharia Civil 
trocaram as salas de aula por 
viagens didáticas a São Paulo e Rio 
de Janeiro durante alguns dias do 
mês de abril. Nestas duas cidades, 
os alunos tiveram a oportunidade de 
conhecer algumas importantes obras 
desenvolvidas por empresas de 
grande porte e aprender mais sobre 
projetos arquitetônicos das mais 
diferentes épocas e estilos. Entre os 
dias 18 e 21, os alunos do quinto semestre de Arquitetura 
estiveram em São Paulo visitando lugares bem distintos, 
entre eles uma favela em processo de reurbanização, o 
Museu de Arte de São Paulo (MASP), a Faculdade de 
Arquitetura da USP, o Centro de Ensino Unificado (CEU) 
e o antigo prédio do Banespa. Já os estudantes do sétimo 
semestre visitaram Niterói e Rio de Janeiro nos dias 30 
de abril e 1º de maio. Percorreram lugares e edificações 
como o Mosteiro de São Bento, o prédio do MEC e a 

VIAGENS APRIMORAM A FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Quando ingressou no curso 
de Psicologia, em 1990, a 

atual secretária adjunta 
da Assistência Social de 
Várzea Paulista, Giany 
Póvoa, pretendia atuar na 
área da psicologia escolar. 

A formação acadêmica, no 
entanto, mostrou a ela um 

outro caminho: a inclusão 
social.           

prestigiadas por aproximadamente 800 participantes entre 
alunos e professores da USF, funcionários e professores 
da rede municipal de ensino de Itatiba.
Com o tema “Ciência e fé na escola: coexistentes ou 
excludentes?”, o evento conjunto contou com a presença 
de nomes de destaque como o Professor Luiz Roberto 
Dante, renomado autor de livros didáticos de matemática, 
e das professoras Roseli Fischmann (USP/Metodista) e 
Maria Isabel Landim (USP/Instituto Sangari). 
A palestra do teólogo e escritor Leonardo Boff (foto) 
foi um dos grandes destaques das jornadas. O tema 
abordado foi “Ciência e religião na escola”, a partir de 
uma perspectiva motivada pelo Dia Internacional da Terra 
(Gaia), comemorado em 22 de abril.
De maneira brilhante, Leonardo Boff estabeleceu uma 
relação do tema do evento com as crises ambiental e 
financeira do mundo contemporâneo.

Formou-se em 95 e logo depois ingressou na prefeitura 
de Várzea Paulista, atendendo adolescentes em diversos 
projetos do município. “Nesse processo fui me aproximando 
da área social”, recorda Giany. 
Com a ajuda de outros profissionais, a psicóloga passou a 
realizar um trabalho multidisciplinar, envolvendo também 
médicos e assistentes sociais. “Nesse sentido, o curso 
teve muita influência em função das matérias relacionadas 
às questões humanas”. Hoje Giany atua como gestora, 
coordenando todos os projetos sociais de sua secretaria. 

Roteiro da Engenharia Civil reuniu grandes empresas do  Rio de Janeiro

antiga residência do arquiteto 
Oscar Niemeyer.
Empresas responsáveis por obras 
de grande porte no Rio de Janeiro 
como a INFRAERO, Construtora 
Odebrecht e o grupo CCR 
receberam a visita técnica dos 
alunos do Curso de Engenharia 
Civil no período de 25 a 27 de abril. 
Na INFRAERO conheceram as 
Estações de Tratamento de Água 
e Esgoto do aeroporto Tom Jobim 

e o sistema de reuso das águas. Na estação Ipanema 
do metrô, executada pela  Odebrecht, eles visitaram as 
galerias de ligação das estações Cantagalo e General 
Osório.
Por último, os alunos conheceram detalhes construtivos, 
bem como as obras necessárias à manutenção e tratamento 
de patologias de construção da Ponte Presidente Costa 
e Silva, mais conhecida como Rio-Niterói, realizada pela 
concessionária Ponte S/A, do Grupo CCR. 

REALIZAÇÃO NA ÁREA SOCIAL

OBSERVATÓRIO
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ALUNOS DE DESIGN DE MODA 
MOSTRAM A SUA ARTE NA VILA POMPEIA

Com bustos confeccionados em papel marché inspirados 
em Carmem Miranda, os alunos do curso de Tecnologia em 
Design de Moda participaram da 22ª Feira de Arte da Vila 
Pompeia, realizada no dia 17 de maio nas ruas do bairro 
Vila Pompeia, em São Paulo. O evento sócio-cultural, de 
lazer e entretenimento é tradicional e recebe por ano um 
público de aproximadamente 100 mil pessoas. Realizado 
há 21 anos, conta com a participação de artistas, artesãos, 
estilistas, atores, músicos, cineastas, fotógrafos e ONGs, 
entre outros segmentos.
A produção dos bustos é resultado de um projeto de 
integração entre as disciplinas oferecidas no primeiro 
semestre. Segundo a coordenadora do curso, Professora 
Luciana Bracarense Costa Fernandez, a confecção dos 
trabalhos foi inspirada no livro Mode au Papier. Além dos 
bustos, os alunos produziram 300 broches com flores em 
tecido que foram distribuídos ao público.
Para o dia 6 de junho, durante o Sábado Cultural que será 
realizado no Campus de São Paulo, o curso de Tecnologia 
em Design de Moda está preparando outra exposição, 
desta vez com bustos de papel marché e material 

O curso de Psicologia iniciou no mês de abril, em parceria 
com a Prefeitura Municipal de São Paulo, o Projeto “Rodas 
de Conversa” na Vila dos Idosos. O programa procura, 
por meio de discussões em grupo, abordar temas como 
convivência, projetos, solidão e família.
A Vila dos Idosos é um empreendimento da Secretaria 
Municipal da Habitação, em conjunto com a COHAB, que 
procura subsidiar as condições de moradia para idosos a 

MORADORES DA VILA DOS IDOSOS 
RECEBEM ATENDIMENTO PSICOLÓGICO

Formado em Serviço Social pela Universidade São 
Francisco, Rodrigo Diniz escolheu este curso em busca 
de uma formação crítica atenta à realidade social. Logo 
após conseguir o diploma, ingressou na Secretaria 
Municipal do Trabalho de São Paulo, na Coordenadoria 
de Empreendedorismo, onde atua como assistente social 
no projeto Fábrica Verde. Trata-se de um trabalho de 
capacitação de trabalhadores em situação de desemprego 
nas áreas de jardinagem, paisagismo e cooperativismo. 
“Minha função é desenvolver um trabalho socioeducativo 
que possa fomentar  discussões de cidadania relacionadas 
ao mundo do trabalho”, explica Rodrigo. 
Ele também integra a equipe responsável pela elaboração 

TRABALHO SOCIOEDUCATIVO

reciclado como latas, rolos de papel higiênico e algodão 
manchado de esmalte colorido. A mostra é inspirada no 
filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. “Este filme tem 
uma linguagem estética muito interessante”, comenta a 
Professora Luciana.

partir de 68 anos.
O projeto, coordenado pela Professora Kátia Varela, é 
importante no sentido de suprir as demandas apresentadas 
pela equipe de profissionais que acompanha os moradores 
desse empreendimento (assistentes sociais, psicólogos 
e agentes de saúde, de desenvolvimento e proteção 
social). Além do atendimento psicológico, é feito um 
acompanhamento psicoterapêutico aos familiares. 

de outro projeto da Secretaria, que 
tem por objetivo proporcionar 
o desenvolvimento territorial 
na zona leste de São Paulo. 
Atualmente, o assistente 
social é aluno do curso de 
pós-graduação em Gestão em 
Políticas Públicas, Diversidade 
e Inclusão Social. “O curso me dá 
subsídios para que eu possa qualificar 
ainda mais minha atuação profissional no 
planejamento, execução e avaliação de políticas públicas 
de trabalho”.

CAMPUS   
SÃO PAULO
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PROJETO RONDON SELECIONA
 MAIS UMA VEZ A UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO

A Universidade São Francisco foi novamente selecionada 
pelo Ministério da Defesa para participar do Projeto Rondon, 
desta vez por meio da Operação Nordeste-Sul, que será 
realizada no período entre 17 de julho e 2 de agosto no 

O curso de Tai-Chi Chuan (Taijiquan), oferecido pela Pró-
Reitoria Comunitária como atividade de extensão, está 
completando 12 anos de existência na Universidade São 
Francisco. Ministradas pelo Professor Marcelo Martinelli 
nos Campi de Bragança Paulista e Itatiba, as aulas são 
destinadas aos alunos, professores, funcionários e 
comunidade externa. 
O Tai-Chi Chuan busca promover e resgatar a saúde, bem 
como proporcionar o acesso à cultura e à socialização numa 
perspectiva educacional. ”Os exercícios são realizados 
lentamente, de forma circular e contínua, tornando-os 
acessíveis e agradáveis. São indicados para pessoas 
hipertensas, com problemas cardiovasculares, ansiosas 
ou da terceira idade” comenta o Professor Marcelo. 
A partir de agosto, os interessados poderão procurar 

ATIVIDADE DE TAI-CHI CHUAN 
COMPLETA 12 ANOS NA INSTITUIÇÃO

Com o objetivo de prestar um atendimento ainda melhor 
aos professores e coordenadores de cursos em relação 
aos seus projetos de extensão, a Pró-Reitoria Comunitária 
está passando por um processo de reestruturação interna. 
“O fomento governamental e não governamental para 
extensão tem aumentado muito. Por isso precisamos de 
uma reestruturação interna para que possamos aproveitar 
melhor a capacidade de nossos professores para estas 
atividades e o fomento que está sendo disponibilizado”, 
esclarece o Pró-Reitor Comunitário da USF, Professor 

PRC REESTRUTURA SEU MODELO DE GESTÃO 
DOS PROJETOS DE EXTENSÃO DA USF

Evandro Luis Amaral Ribeiro.
O processo de reestruturação consiste numa autoavaliação 
da equipe da PRC, redistribuição de funções e tarefas do 
grupo e a elaboração de uma política para otimizar os 
recursos próprios com o objetivo de atender essa nova 
demanda. 
Todo o processo de reorganização deverá ser concluído até 
o segundo semestre. Atualmente são desenvolvidas cerca 
de 130 atividades de extensão, promovendo benefícios a 
140 mil pessoas ao ano. 

pró-reitoria
COMUNITÁRIA
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COMUNITÁRIA

município de Areial, na Paraíba.
Participará do Programa um grupo formado por seis alunos 
e dois professores dos Campi de Campinas e Itatiba, sob 
a coordenação da Professora Cristina das Graças Fassina 
Guedes.
O processo de seleção para a viagem envolveu ao todo 
20 estudantes que participaram de uma série de oficinas 
desenvolvidas alternadamente nos dois Campi. Para a 
Operação, a Universidade aprovou o projeto intitulado 
Sementes do Futuro, que consiste em um conjunto de 
ações nas áreas de trabalho, meio ambiente, comunicação 
e tecnologia e produção.
Entre os dias 11 e 15 de maio a Professora Cristina, 
que também coordena o curso de Engenharia Civil, 
realizou a viagem precursora ao município de Areial para 
articular com as autoridades locais as atividades a serem 
desenvolvidas.

A professora Cristina Guedes (primeira fila à esquerda) durante a viagem precursora.

a Pró-Reitoria Comunitária dos Campi acima mencionados 
para fazer a inscrição. As aulas têm duração de 60 minutos 
e ocorrem duas vezes por semana.


