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O MARCO LEGAL

DA UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA
A Universidade São Francisco vem assumindo participação
ativa no movimento de conscientização para a chamada
“educação do 3º Setor”. Este movimento, em âmbito nacional,
visa ao reconhecimento oficial de uma 3ª categoria de instituição
de ensino para além do binômio público-privado: a Escola
Comunitária. Inicialmente pensada como instituição pública nãoestatal, a Escola Comunitária é aquela que nem possui o Estado
como mantenedor direto nem se constitui com fins econômicos.
A sociedade civil organizada é, por assim dizer, a principal
curadora de uma instituição comunitária de ensino.
Constituídas sob a lei das fundações e das associações, as
instituições comunitárias assumem relevante papel político no
cenário nacional da educação superior. A Associação Brasileira
de Universidades Comunitárias (ABRUC) é o órgão nacional que
representa os objetivos da educação do 3º Setor.   Criada em
1995, o papel da ABRUC cresce em importância no contexto dos
debates em torno da Educação Superior Brasileira.
A atual configuração do PROUNI, a construção do protocolo de
financiamento do BNDS para a Educação Privada, a definição
do FIES para as Licenciaturas, a formatação do Plano Nacional
de Formação dos Professores, o apoio político ao SINAES e
a proposição do novo FIES foram algumas das mais recentes
ações que contaram com o envolvimento direto da ABRUC.
O novo desafio para o momento é a consolidação da chamada
“Frente Parlamentar Mista da Educação Comunitária”, que está
em vias de ser instalada no Congresso Nacional por iniciativa
da ABRUC. Firmada pelo compromisso de 180 deputados e
25 senadores, a Frente irá, certamente, impulsionar a pauta
propositiva da ABRUC em nível do legislativo nacional.
Medidas semelhantes estão sendo adotadas também   em
nível do poder executivo nacional, precisamente no  Ministério
da Justiça, com os esforços pela constituição do marco legal
da educação do 3º. Setor. A minuta do projeto de lei, apoiada
pela ABRUC, que reconhece o setor comunitário de educação
foi recentemente protocolada no Ministério da Justiça, durante
audiência com o ministro da pasta. O texto do projeto encontra-se
em adiantada fase de análise por parte do corpo administrativo
do órgão do executivo.
Espera-se que todos os esforços resultem, primeiramente,
no reconhecimento legal de um setor de educação para além
daquele estritamente estatal ou daquele estritamente particular.
Também se espera que o efeito do marco legal das Escolas
Comunitárias resulte em maior oferta de condições de ensino
e pesquisa para a comunidade, aliada ao aprimoramento
permanente da qualidade da oferta.
A Universidade São Francisco participa, há dois anos, da liderança
deste processo na ABRUC e deverá continuar a desempenhar  o
papel também na assessoria da entidade  à Frente Parlamentar
no Congresso Nacional.
Aproveito a ocasião para agradecer ao corpo acadêmico gestor
da USF pelas inúmeras
contribuições prestadas
até aqui à ABRUC,
órgão de representação
nacional da educação
superior comunitária.

Frei Gilberto Gonçalves Garcia
Reitor da USF e
Presidente da ABRUC
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AGENDA
Setembro
21 a 25 		
23 		
24 		
28/9 a 2/10
		

28/9 a 16/10

XXII JUFAR – Bragança Paulista
Minipalestra (NEP) - Itatiba
Minipalestras (NEP) – São Paulo e Bragança Paulista
XVIII Semana de Hotelaria e Turismo – 			
Bragança Paulista
Exposição de fotografias “Francisco: uma
denúncia da injustiça que gera a pobreza”
(curso de Arquitetura e Urbanismo e PRC) - Itatiba

		
Outubro

1   

Palestra “800 anos do Carisma Franciscano”
(PRC) – Bragança Paulista
     
Abertura da exposição “Abstrações da Poética
Franciscana” (PRC) – Bragança Paulista
6 a 15
Programação do Mês de São Francisco (PRC)
- Campinas
7   
Celebração franciscana (PRC) – São Paulo
     
Apresentação do grupo de teatro da USF (PRC)
		
– Bragança Paulista
8 		 Minipalestra (NEP) – São Paulo
13
Celebração de São Francisco com os alunos
      (PRC) – Bragança Paulista
13 a 16   
VI Sequifran- Bragança Paulista
               
VII ENCET – Itatiba
14		 Minipalestra (NEP) – Bragança Paulista
15   
III Gincana Ponte de Macarrão – Itatiba
		
Minipalestra (NEP) – Itatiba
17   
Apresentação do grupo de teatro da USF (PRC)
		
– São Paulo
19 		 Minipalestra (NEP) – São Paulo
19 a 23   
XXXVI Jornada Odontológica Franciscana
		
– Bragança Paulista
   
VII Semana de Arquitetura e Urbanismo – Itatiba
20		 Minipalestra (NEP) – Bragança Paulista
21   
Seminário sobre temas atuais (PRC) – Itatiba
23   
Apresentação do Coral da USF (PRC) – São Paulo
       
Minipalestra (NEP) – Campinas
26 a 30  
IV JUFARCAMP – Campinas
27		 Minipalestra (NEP) – Bragança Paulista
27 a 30
II Encontro Multidisciplinar - Campinas
28   
5ª Feira de Profissões – Bragança Paulista
31   
II Gincana Franciscana (PRC) – São Paulo

Novembro
3 a 6 		
9 		
10		
10 a 13 		
13   
17 		
24 		

IX Semana de Fisioterapia – Bragança Paulista
Minipalestra (NEP) - Itatiba
Minipalestras (NEP) – Bragança Paulista e São Paulo
VIII Semana Empresarial – Bragança Paulista
Minipalestra (NEP) - Campinas
Minipalestra (NEP) – Itatiba e Bragança Paulista
IV Feira de Biologia – Bragança Paulista
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INSTITUCIONAL

ASSEMBLEIA DA ABRUC

REUNIU IES COMUNITÁRIAS DE TODO O PAÍS
Reitores e representantes de instituições de
ensino superior (IES) comunitárias de todo o país
participaram, nos dias 25 e 26 de junho, no Hotel
Live & Lodge Ibirapuera, em São Paulo, da 17ª
Assembleia Geral Ordinária da Associação Brasileira
das Universidades Católicas (ABRUC), que teve como
anfitriã a Universidade São Francisco.
O evento teve como tema “Novos Tempos, Novos
Desafios”. Além do presidente da ABRUC e Reitor da
USF, Frei Gilberto Gonçalves Garcia, e de dirigentes
de entidades que representam as IES comunitárias,
a Assembleia contou também com a presença de
nomes importantes da Educação Superior, entre eles a
Secretária de Educação Superior do MEC, Professora

Maria Paula Dallari
Bucci, e o diretor
de Avaliação da
Educação Básica do
Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio
Teixeira
(INEP),
Professor Helinton
Ribeiro Tavares, que
falou sobre o novo
ENEM. Também esteve presente o Deputado Federal
Jorge Maluly, que integra a Frente Parlamentar Mista
da Educação Superior Comunitária.

UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO

TEM NOVOS PRÓ-REITORES ADMINISTRATIVO E ACADÊMICO
Os
Professores
Hector Edmundo
Huanay
Escobar
e Paulo Moacir
Godoy Pozzebon,
daUniversidadeSão
Francisco (USF),
foram nomeados,
respectivamente,
Pró-Reitores Administrativo e Acadêmico da Instituição. Eles
substituem os Professores Paulo Cunha e Leila Pagnozzi,
que passam a ocupar novas funções no grupo franciscano
(além da USF, o grupo reúne a FAE Centro Universitário e
o Colégio Bom Jesus, com aproximadamente 40 mil alunos
distribuídos pelas unidades espalhadas nos Estados de
São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e

HUSF

		

SETOR DE ENFERMAGEM
INFORMATIZA A SAE
Com o objetivo de aperfeiçoar o atendimento, o HUSF
vem adotando desde o início deste ano uma versão
informatizada e eletrônica da Sistematização da Assistência
de Enfermagem (SAE). O trabalho, elaborado pelos
enfermeiros do HUSF com a participação de auxiliares e
técnicos de enfermagem, reúne todas as orientações em
um só sistema, permitindo a conexão entre a entrevista com
o paciente, exame físico, diagnóstico e as intervenções de
enfermagem. O objetivo é otimizar o tempo do enfermeiro e
pontuar com mais embasamento científico as necessidades
dos pacientes. A SAE é um poderoso instrumento de
valorização do profissional e de melhoria contínua da
Assistência de Enfermagem prestada ao paciente.

Rio de Janeiro).
O Professor Evandro Luis Amaral Ribeiro permanece à
frente da Pró-Reitoria Comunitária da USF.
Administrador de formação, mestre e doutorando em
Economia pela Unicamp, o Professor Hector Escobar
ingressou na USF em 1997, onde também já atuou como
coordenador de curso e diretor acadêmico do Campus de
Campinas. Atualmente exerce as funções de Diretor de
Marketing e Relações Corporativas e Diretor Acadêmico de
Pós-Graduação Lato Sensu.
De formação filosófica e mestre em Filosofia pela
Unicamp, o Professor Paulo Pozzebon ingressou como
docente na São Francisco em 1987, onde já exerceu
funções de Coordenador da disciplina Estudo do Homem
Contemporâneo e Coordenador de Bolsas. Ocupa hoje o
cargo de Secretário-Geral.

UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO
É BEM AVALIADA PELO MEC
A Universidade São Francisco recebeu conceito 4 (em uma
escala de 1 a 5), a partir da avaliação feita entre os dias 3
e 6 de junho, durante visita feita pela comissão avaliadora
nomeada pelo MEC/INEP. Trata-se de um excelente resultado,
que confirma a elevada qualidade dos serviços prestados
pela Instituição. Durante a visita, a comissão formada pelas
avaliadoras Sônia Maria da Costa Barreto, Iêda Maria Araújo
Chaves Freitas e Jacira Guiro Marino analisou uma grande
quantidade de informações sobre a Instituição. A avaliação foi
complementada com visitas ao Campus sede e com reuniões
realizadas com dirigentes, alunos, docentes, funcionários
técnico-administrativos e com a Comissão Própria de
Avaliação (CPA). Das conclusões apresentadas pela
comissão constam citações como: seriedade, compromisso,
ética, transparência e rigor.
saofrancisco.edu.br
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DICAS E
CURIOSIDADES

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA
O V CONGRESSO FRANCISCANO

A Universidade São Francisco, o Instituto Franciscano de
Antropologia (IFAN), o Instituto de Filosofia São Boaventura
e a FAE Centro Universitário realizarão, entre os dias 15
e 17 de outubro, o V Congresso Franciscano. O evento
acontecerá em Curitiba, nas instalações da FAE e do
Colégio Bom Jesus.
O objetivo do Congresso, que neste ano apresenta o
tema “Caminhos da Espiritualidade, uma Contribuição
Franciscana”, é integrar-se às celebrações dos 800 anos
da Fundação da Ordem Franciscana e oferecer aos

participantes momentos de reflexão e vivência do tema
renovadamente atual.
O investimento para participar do Congresso é de R$ 30
(estudantes e religiosos) e R$ 50 (professores, pesquisadores
e profissionais em geral). Mais informações podem ser
obtidas pelos telefones (11) 2454-8407, (11) 2454-8243 e
(41) 2105-5210.
A programação completa pode ser conferida no site:
www.saofrancisco.edu.br/congressofranciscano

E ATENTO FIQUE ATENTOFIQUE ATENTOFIQUE ATENTOFIQUE ATENTOFIQUE ATENTOFIQUE ATE
Se você tem um projeto desenvolvido durante o curso que
tenha potencial para concorrer a um prêmio, aproveite para
inscrever o seu. O Banco Real e o Walt-Mart Brasil estão
com inscrições abertas para estudantes, professores e
profissionais de diferentes áreas de atuação. Confira
abaixo mais detalhes sobre cada um dos prêmios:
Concurso Banco Real - Estão abertas até o dia 28 de
setembro as inscrições para o prêmio que tem como
tema “Desenvolvimento sustentável com ênfase em
geração de renda”. A realização é do Grupo Santander
Brasil em parceria com a Unisol (Universidade Solidária).

Mais informações pelo site: www.unisol.org.br
2º Prêmio Varejo Sustentável Wal-Mart Brasil – tem
por objetivo estimular a pesquisa e difundir as propostas
para o desenvolvimento de sustentabilidade em toda a
cadeia varejista. O prêmio é destinado a estudantes de
nível técnico, superior em tecnologia e graduação, sem
distinção de curso ou período, devidamente matriculados
no ano de 2009. O vencedor ganhará como prêmio
uma visita técnica de uma semana no Departamento
de Sustentabilidade do Wal-Mart em Bentonville (EUA).
Informe-se no site www.premiovarejosustentavel.com.br

O Campus de Itatiba promoverá entre os dias
13 e 16 de outubro o VII Encontro de Ciências
Exatas e Tecnológicas (ENCET 2009).
A programação reunirá sete palestras por noite,
diversos minicursos simultâneos em laboratórios
específicos e o II Desafio de Robôs. O evento terá
ainda a II Mostra de TCCs dos cursos da área de
exatas e tecnológicas e o III Cinergia.

UNIVERSIDADE OFERECE DIVERSOS
CURSOS DE EXTENSÃO
Proporcionar o aprimoramento humano, cultural e científico
não apenas na universidade, mas na comunidade como
um todo, é o principal objetivo dos cursos de extensão
oferecidos pela Pró-Reitoria Comunitária da USF. Todos
eles são destinados a alunos, professores, funcionários e
público externo. As inscrições para os cursos oferecidos
durante o segundo semestre já estão abertas e podem
ser feitas nas Centrais de Atendimento de cada Campus.
Para saber quais os cursos oferecidos, bem como a área
de atuação de cada um e o prazo de inscrições, acesse o
site: www.saofrancisco.edu.br/extensao/.
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ENTO

PÓS-GRADUAÇÃO

ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
NA MODALIDADE EAD TEM INÍCIO EM OUTUBRO

A FAE Centro Universitário de Curitiba, em parceria
com a Universidade São Francisco (Campus de Itatiba),
oferecerá a partir de setembro um curso de pós-graduação
lato sensu em Educação Matemática, na modalidade
Educação a Distância (EaD). Com carga horária de 400
horas, o curso terá a duração de 13 meses e as aulas
terão início em 17/10.
Além do aprimoramento para atuação docente nos
conteúdos matemáticos voltados à educação, o curso
de pós-graduação em Educação Matemática oferece
também a oportunidade para a produção de materiais
voltados à formação de professores e ainda para o
aprimoramento no uso de tecnologias de comunicação/
informação em atividades educativas.

A seleção para o ingresso no curso leva em conta não
apenas o diploma de curso superior reconhecido pelo
MEC, mas também a atuação ou vivência na área
correlata, verificada por meio de avaliação do currículo
do candidato. O aluno deve apresentar habilidade
básica em informática e ter disponibilidade de dez horas
semanais para estudos autônomos e desenvolvimento
de atividades pela internet.
Além das atividades a distância, ocorrerão encontros
presenciais mensais aos sábados na Universidade
São Francisco (Campus de Itatiba). Mais informações
podem ser obtidas no site da FAE: www.fae.edu, por
e-mail: secretaria@fae.edu ou ainda pelo telefone:
0800 727 4001.

CONGRESSO DE PSICOLOGIA REUNIU
APROXIMADAMENTE MIL PESSOAS

O Campus de Campinas recebeu entre os dias 27 de julho
e 1º de agosto o IV Congresso Brasileiro de Avaliação
Psicológica, o V Congresso Brasileiro de Rorschach e
Métodos Projetivos e a XIV Conferência Internacional de
Avaliação Psicológica: Formas e Contextos. Todos esses
eventos, realizados simultaneamente, tiveram como único
tema “A formação profissional, a atuação e interfaces”.
Participaram cerca de mil psicólogos, alunos e professores
de instituições de diversos estados brasileiros e de outros
países, entre eles Estados Unidos, Portugal, Espanha,
Costa Rica e Moçambique. Os docentes do Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia da USF
tiveram uma participação efetiva por meio de apresentações
de trabalhos sobre os mais variados temas, entre eles
avaliação da inteligência, estresse e funções executivas,
todos eles divulgados nacionalmente.
O evento foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Avaliação
Psicológica e pela Associação Brasileira de Rorschach

e Métodos Projetivos, que têm entre seus integrantes
professores do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu
em Psicologia, da Universidade São Francisco.

USF E FAE OFERECEM PROGRAMA
INTERNACIONAL NOS EUA
A Universidade São Francisco e a FAE Business School
estão oferecendo a oportunidade aos alunos de pósgraduação da FAE para participarem do programa
internacional na Baldwin – Wallace College, em Ohio
(EUA), no período de 9 a 18 de outubro.
A viagem incluirá aulas, palestras e visitas corporativas,
entre outras atividades. Mais informações podem ser
obtidas pelos telefones (41) 2105-4166/2105-4196 ou pelo
e-mail: gouza@fae.edu
saofrancisco.edu.br
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NRI/ NEP

USF RECEBE ESTUDANTES DA EUROPA
PARA INTERCÂMBIO INTERNACIONAL

Dando início às atividades
da International Federation
of Londrina Medical Students
(IFLMS Brazil) na USF, a
Universidade recebeu em
agosto as intercambistas
Oana Murariu, da Romênia,
e
Martina
Veselá,
da
República Tcheca. As duas
estudantes realizaram um
estágio na Unidade Integrada
de Farmacologia e Gastroenterologia (UNIFAG) sob a
supervisão da professora Dra. Alessandra Gambero e
conheceram um pouco da nossa cultura. Segundo o
coordenador do curso de Medicina, Professor Dr. João
Batista Andrade, as intercambistas tiveram a oportunidade

de  vivenciar  o dia a dia de um laboratório de pesquisa
no Brasil, o que possibilitou a troca de experiência e de
aprendizado também para os nossos discentes, tanto
no campo técnico como pessoal.  A IFLMS Brazil é
representante nacional da International Federation of
Medical Students Association (IFMSA), organização
internacional de acadêmicos de Medicina fundada em
1951 ligada à ONU, UNICEF e  Organização Mundial da
Saúde (OMS).
A IFLMS vem realizando há 15 anos intercâmbios
internacionais bilaterais em Medicina, vivências e trabalhos
voluntários em saúde pública, sexualidade, humanização e
direitos humanos, inserindo os estudantes num contexto
de transformação global. Em novembro deste ano as
inscrições para o intercâmbio serão abertas na Universidade
São Francisco.

PROFESSOR DE UNIVERSIDADE
ALEMÃ FALA SOBRE O MERCADO EUROPEU

A convite do Núcleo de Relações Internacionais (NRI),
o Professor Klaus Rother, da Universidade de Ciências
Aplicadas Fachhochschule Münster, na Alemanha,
instituição conveniada com a Universidade São Francisco,
esteve nos Campi de Campinas e Bragança Paulista nos
dias 26 e 27 de agosto, respectivamente, para falar sobre
o mercado europeu e as oportunidades de negócios para
exportações brasileiras.
O Prof. Rother, entre outros pontos, destacou a participação
ainda modesta das exportações brasileiras direcionadas para
a União Europeia e, no fechamento da palestra, divulgou
nomes de várias agências latino-americanas e alemãs
que podem auxiliar os pequenos e médios empresários
brasileiros a exportar para esse importante mercado.    
No dia 26, no Campus de Campinas, estiveram presentes à
palestra do Prof. Rother autoridades da Universidade, alunos
e professores da USF e de outras instituições de ensino
superior, bem como empresários, executivos e o Secretário
Municipal de Cooperação Internacional de Campinas, Sr.
Romeu Santini. No dia 27, um público estimado de 350
pessoas prestigiou a palestra do Professor Klaus Rother no

Auditório Duns Scotus do Campus de Bragança Paulista.
O Prof. Klaus Rother é o fundador do Curso Alemão-LatinoAmericano de Administração (CALA) da Fachhochschule
Münster, programa conveniado com a USF que permite aos
alunos do curso de Administração obter a dupla diplomação,
ou seja, na USF e também na Alemanha. O Prof. Rother
também atua na Câmara de Comércio e Indústria de Münster
como professor e examinador de exportações. Desde 2003
é membro da Associação Alemã de Pesquisa sobre América
Latina (ADLAF).

REGIÃO SUDESTE É A QUE MAIS OFERECE VAGAS DE ESTÁGIOS NO PAÍS
Ao contrário do que se imaginava, a nova Lei do Estágio,
promulgada em setembro do ano passado, não causou
redução do número de vagas de estágio. As empresas
estão oferecendo cada vez mais oportunidades para
quem ainda está cursando o ensino superior. Segundo
dados da Associação Brasileira de Estágio (ABRES), o
Sudeste brasileiro é a região com maior oferta de vagas,
correspondendo a 60% dos estágios em relação a todo
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o país. Na avaliação da coordenadora do Núcleo de
Empregabilidade (NEP) da Universidade São Francisco,
Professora Simone Cristina Spiandorello, para o segundo
semestre as perspectivas continuam positivas. Segundo
ela, são nos meses de agosto e setembro que grande
parte das empresas inicia seus programas de seleção de
estagiários e trainees. Para concorrer a uma dessas vagas,
fique atento às publicações do NEP.

MERCADO DE
TRABALHO

O QUE O MERCADO DE TRABALHO
ESPERA DE VOCÊ?

As Professoras Coordenadoras dos cursos de Educação Física (Campus de Bragança Paulista) e Tecnologia em
Design de Moda (Campus de São Paulo), Débora Reis Garcia e Luciana Bracarense, dão várias dicas importantes
sobre as possibilidades de atuação dentro de suas respectivas áreas.

“Para o exercício
da
profissão
de
Educação Física é
necessário o domínio
de
um
conjunto
de
conhecimentos,
técnicas e habilidades
que
compreendem
uma área de estudo e
um campo profissional.
Como área de estudo
acadêmico, volta-se
aos conceitos, princípios, formas e valores do movimento
humano voluntário nos seguintes níveis de análise:
Biodinâmico, Comportamental e Sociocultural, podendo
ser denominada por alguns como Educação Física,
Motricidade Humana, Cinesiologia, Ciências do Esporte,
entre outros. Como campo profissional regulamentado na
área da saúde, possui duas modalidades de formação:
Educação Física Licenciatura para atuar no Ensino
Básico como professor de Educação Física Escolar e a
formação em Educação Física Bacharelado para atuar
em academias, nas áreas de fitness, personal trainer,

professor de musculação, natação e hidroginástica; em
hotéis, clubes e hospitais como recreacionista ou monitor
de lazer; nos hospitais e clínicas, como membro integrante
de equipe multidisciplinar em diversas áreas, como na
reabilitação cardíaca e neuromotora.
Poderá também desenvolver treinamento para atletas de
alto nível de diversas modalidades, além da implementação
e desenvolvimento de programas de ginástica laboral em
empresas. Portanto, é uma profissão que constitui-se em
um meio efetivo para a conquista de um estilo de vida
ativo, uma vez que exercitar-se não é modismo passageiro
mas um direito definido na Constituição, reconhecido como
importante fator para a saúde e qualidade de vida de toda
a população.
O conforto sedentário proporcionado pela moderna
tecnologia do qual a sociedade é adepta cria necessidades
de exercício corporal. Esse fenômeno provocou uma
rápida expansão e diversificação dos campos de atuação
do profissional de Educação Física e a necessidade de
boa formação e atualização do mesmo”.
Professora Débora Reis Garcia, coordenadora do curso de
Educação Física (Campus de Bragança Paulista)

Tecnologia em Design de Moda
“A Moda traduz e influencia os vários “mundos” e suas
culturas. Desde a Idade Antiga, passando pela Média,
Moderna e Contemporânea, o vestuário e suas técnicas,
sua cores, seus tecidos retratam o espírito das sociedades
em que estão inseridos.
Na chamada “modernidade” e, sobretudo, na “pósmodernidade”, a moda passa a constituir-se como
elemento central na definição de identidades culturais e
das sociabilidades, bem como uma atividade importante
na economia mundial e brasileira, gerando oportunidades
de trabalho. Ao dar impulso à renovação permanente de
seus artefatos, tanto nas dimensões materiais quanto
nas não materiais, o mundo da moda cresce de maneira
significativa, o que faz com o tema figure frequentemente
nas discussões cotidianas: mídia, produção artística,
acadêmica e econômica.
Essa dinâmica faz da moda um setor que movimenta
muitos recursos, numa cadeia produtiva que se caracteriza
pela diversidade, complexidade e tecnologia, uma vez que
fazer moda não se resume somente em criar modelos de
roupa, mas a criação também se estende a dar origens a
novos conceitos, novas linguagens visuais, novas matériasprimas. Nessa perspectiva, o profissional de moda deve

ter uma sofisticação
intelectual e estética, o
que requer um contato
permanente com as artes
em geral, as inúmeras
culturas, bem como
um entendimento da
vitalidade e exigências
econômicas.
Essas
dimensões tornam o
mercado de trabalho
da moda muito amplo,
permitindo aos profissionais da área atuar em vários
segmentos: produção e criação de figurinos; criação
de coleções; marketing visual; consultoria e pesquisa;
departamento de compras; indústria de aviamentos e
acessórios; confecção de moda. Sendo assim, devido a
essa considerável gama de possibilidades e a crescente
demanda por elementos da moda, são variadas as
oportunidades de atuação profissional nesse campo”.
Professora Luciana Bracarense, coordenadora do curso de
Tecnologia em Design de Moda (Campus de São Paulo)
saofrancisco.edu.br
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CAMPUS
BRAGANÇA

CURSO DE FARMÁCIA DESENVOLVE PROJETO
PIONEIRO NA REGIÃO BRAGANTINA

O curso de Farmácia, em parceria com o Programa Saúde
da Família, da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista,
desenvolve desde o mês de junho o projeto Remédio em
Casa, vinculado ao programa Pró-Saúde, da USF. O projeto

consiste na entrega de medicamentos na residência dos
pacientes que estão em tratamento de doenças crônicas.
A entrega dos medicamentos é feita pelos alunos do curso
de Farmácia (Campus de Bragança Paulista), juntamente
com os farmacêuticos e agentes comunitários do
município, sob a supervisão dos professores Carlos Pulz
Araujo e Andréia Cristina Zago. Além de facilitar o acesso
aos medicamentos, a equipe oferece orientações sobre o
tratamento de hipertensão e diabetes.
O projeto Remédio em Casa proporciona uma maior
aproximação da universidade com a população local,
aumentando a possibilidade de novas intervenções no que
diz respeito à atenção farmacêutica.
Interessadas pelo projeto, diversas prefeituras da região
têm procurado a USF para obter mais informações sobre o
processo de implantação das ações.

ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
EMPOSSAM CONSELHO GESTOR

O Conselho Gestor Unificado das Áreas de Proteção
Ambiental (APAs) Piracicaba/Juqueri-Mirim Área II,
Sistema Cantareira e Represa Bairro da Usina tomou
posse no dia 9 de junho na Universidade São Francisco.
A solenidade contou com a presença do Secretário de
Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Xico Graziano, e
do diretor executivo da Fundação Florestal, José Wagner
Neto, entre outras autoridades governamentais, da USF
e de municípios vizinhos.
O Conselho Gestor é formado por 24 membros, sendo
12 do Poder Público e a outra metade de entidades que
compõem a Sociedade Civil, entre elas a Universidade

São Francisco. Representam a USF no Conselho os
coordenadores do Centro de Estudos Ambientais –
Sociedades e Naturezas, professores Almerinda Antonia
Barbosa Fadini (titular) e João Luiz de Moraes Hoefel
(suplente).
Segundo o professor João Luiz, a criação do Conselho
Gestor Unificado é o primeiro passo para a regulamentação
das APAs, que têm a importante função de garantir a
conservação dos recursos naturais regionais, entre eles
os hídricos, melhorando assim a qualidade de vida da
população das Regiões Metropolitanas de São Paulo e
Campinas e também da Região Bragantina.

OBSERVATÓRIO
OPÇÃO PELA MAGISTRATURA
O juiz titular e diretor do Fórum de Pindamonhangaba,
Alessandro de Souza Lima, recorda que ingressou no
curso de Direito da Universidade São Francisco aos
17 anos por curiosidade, mas não demorou muito para
descobrir que havia escolhido a profissão certa.
Durante o curso participou de duas pesquisas como
bolsista do CNPq: a primeira sobre Mulher e Cidadania e
a outra com o tema Código Civil à Luz da Jurisprudência,
sob a orientação do Desembargador e professor da
Universidade na época, João Penido Burnier Jr. “Ele foi o
meu grande mentor, foi quem me inspirou para a carreira
jurídica”, destaca o aluno egresso.
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Formado em 1995, o juiz
de Direito é também
professor da disciplina de
Direito Civil na USF e
de cursos preparatórios
para a magistratura e
o Ministério Público em
São José dos Campos.
“Hoje como professor
eu vejo a importância da
universidade e do docente
na vida profissional do aluno”.

CAMPUS
CAMPINAS

CONGRESSO BRASILEIRO SELECIONA
PROJETOS DA UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO

Cinco trabalhos desenvolvidos por alunos e professores
dos cursos de Engenharia da Universidade São Francisco
foram selecionados para o Congresso Brasileiro de
Educação em Engenharia (COBENGE 2009), que será
realizado entre os dias 27 e 30 de novembro em Recife.
Considerado o mais importante fórum de reflexão sobre
o ensino de Engenharia no Brasil, o COBENGE reúne os
principais órgãos oficiais e as instituições de educação
ligadas ao setor, além de empresas e profissionais
interessados na melhoria e no desenvolvimento da
Engenharia no país.
Veja ao lado quais são os cinco trabalhos da USF
selecionados para o COBENGE:

Jornada científica e tecnologia – um projeto que transcende
a sala de aula
Prof. Luiz Carlos de Freitas Júnior (diretor acadêmico e
coordenador do curso de Engenharia Elétrica do Campus de
Campinas)
Prof. José Roberto Paolillo Gomes (coordenador do curso de
Engenharia Ambiental)
Prof. André Leon Sampaio Gradvohl (coordenador do curso de
Engenharia de Computação)
Universidade sustentável (foto)
Prof. José Roberto Paolillo Gomes
Roberta Carina de Arruda Bertão (aluna)
Denise Castanha Peres (aluna)
Execução de bancos para uso externo em argamassa com
adição de resíduo sólido
Prof. José Roberto Paolillo Gomes
Prof. Fernando Atique (coordenador do curso de Arquitetura e
Urbanismo)
Profa. Flávia Conceição Veneziani Ribeiro (Engenharia Ambiental
e Civil)
Programa de Avaliação Continuada (PAC) para os cursos de
graduação da USF
Prof. José Roberto Paolillo Gomes
Desenvolvimento de um sistema para ensaios de efeitos
biológicos de radiações não ionizantes
Prof. William César Mariano (Engenharia Elétrica)
William Robert Heinrich (aluno)

PROFESSORES PRESENTES
NO 1º FÓRUM CREASP
Aproximar as instituições de ensino do sistema profissional
dos Conselhos Federal e Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA/CREASP) foi a
proposta do 1º Fórum CREASP de Educação, realizado
no dia 14 de agosto no auditório do Conselho Regional,
em São Paulo.
Estiveram presentes, representando a USF os
coordenadores de cursos dos Campi de Campinas
e Itatiba professores Luiz Carlos de Freitas Júnior
(Engenharia Elétrica e diretor acadêmico do Campus
de Campinas), Fernando César Gentile (Engenharia de
Materiais, Industrial e Mecânica de Itatiba), Cristina das
Graças Fassina Guedes (Engenharia Civil), Maurício José
Bordon (Engenharia Elétrica de Itatiba) e Fernando Atique
(Arquitetura e Urbanismo).
A Resolução nº 1.010, do CONFEA, foi um dos principais
temas abordados durante o Fórum, bem como todas
as mudanças que ocorrerão no processo de atribuição
profissional no âmbito da cobertura do Sistema CONFEA/
CREASP.
Entre as modificações previstas está a criação de uma
Matriz de Conhecimentos, que se tornará um referencial
para definir atribuições profissionais.

OBSERVATÓRIO
Formação técnica e humana
Filho de construtor civil, Luiz Marcelo Ribeiro sempre
acompanhou o trabalho do pai na
construtora Camargo Corrêa, viajando
o Brasil inteiro. Acabou adquirindo
o gosto pelas construções. Hoje
o aluno formado em Engenharia
Elétrica pela USF trabalha como
engenheiro responsável técnico
da Eletrocamp Construções
Elétricas junto ao CREASP.
Marcelo recorda que no mesmo
dia em que recebeu o diploma, em
2007, já obteve o registro profissional
emitido pelo CREA para poder assumir
o cargo atual. Com a promoção, passou a supervisionar
construções de grande porte na região de Campinas. O
engenheiro eletricista pretende agora cursar uma pósgraduação na área de negócios. “A Universidade São
Francisco me proporcionou não apenas o conhecimento
técnico como também uma formação humana, o que me
enriqueceu bastante. A USF é muito bem conceituada
pelos profissionais da área”, avalia o aluno egresso.
saofrancisco.edu.br
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CAMPUS
ITATIBA

PALESTRAS ATRAÍRAM A

COMUNIDADE ACADÊMICA E O PÚBLICO EXTERNO
docente na Miami University, em Oxford, Ohio. A primeira
palestra que ministrou na USF, no dia 4 à tarde, teve como
tema “Formação de Professores”. O evento reuniu alunos
e docentes da graduação e pós-graduação, além de
professores da rede pública de ensino de Itatiba e região.
A segunda palestra aconteceu à noite, quando a Professora
discorreu sobre “A escrita dos alunos nas aulas de
matemática”. A palestra foi enriquecida com o uso de vídeos
de alunos resolvendo problemas em sala de aula.

O Campus de Itatiba iniciou o mês de agosto com três
importantes palestras. Entre os dias 3 e 6, a Professora
Dra. Beatriz D’Ambrosio, da Miami University, participou de
seminários internos organizados pela Pós-Graduação Stricto
Sensu em Educação. Aproveitou a ocasião para ministrar
duas palestras à comunidade acadêmica e ao público
externo. No dia 6 foi a vez do presidente executivo da Azul
Linhas Aéreas, Pedro Janot (foto), falar na Universidade.
Educação
Nascida no Brasil, a Professora Dra. Beatriz D’Ambrosio
atualmente reside nos Estados Unidos, onde atua como

Empreendedorismo
O verdadeiro Case de Sucesso da Azul Linhas Aéreas
no meio de uma Crise Econômica Mundial foi o tema da
palestra que o presidente executivo da empresa, Pedro
Janot, ministrou no dia 6 de agosto, no Campus de Itatiba,
para uma plateia com 450 pessoas. Janot já foi responsável
por uma série de inovações, entre elas a implantação
da rede espanhola de lojas Zara no Brasil. O executivo
também já foi diretor da área de não-alimentos no grupo
Pão de Açúcar. Durante a palestra ele contou como o seu
espírito empreendedor o levou a comandar, em meio a uma
crise econômica mundial, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras,
empresa em pleno crescimento que acabou se tornando um
case de sucesso.

CONVÊNIOS BENEFICIARÃO OS MUNICÍPIOS DE ATIBAIA E PEDREIRA
A Universidade São Francisco assinou dois convênios
com as prefeituras municipais de Atibaia e Pedreira para
o desenvolvimento de projetos e a realização de cursos
de capacitação. O primeiro foi assinado no dia 30 de
junho com o município de Atibaia.
Trata-se de uma colaboração técnico-didático-científica
entre a USF e a Prefeitura para o desenvolvimento de
projetos e oferecimento de cursos de aperfeiçoamento,
graduação e pós-graduação aos funcionários públicos
municipais. A parceria prevê, inicialmente, a elaboração

de projetos urbanos.
O segundo convênio, firmado no dia 4 de agosto com
o município de Pedreira, prevê a implantação e o
desenvolvimento do curso de capacitação mental na área
da saúde básica.
Caberá à Universidade capacitar os agentes comunitários
de saúde, médicos, enfermeiros, dentistas, auxiliares
de enfermagem, psicólogos e assistentes sociais não
somente de Pedreira, mas também de dezenas de outros
municípios da região.

OBSERVATÓRIO
DA GRADUAÇÃO PARA O DOUTORADO NA USP
Marcelo Augusto Bardi é um dos poucos casos de alunos
que concluíram o curso de graduação e
já ingressaram direto no Doutorado.
Formado
em
Engenharia
de
Computação em 2008 pela USF,
Marcelo começou a dar seus primeiros
passos em pesquisa acadêmica
durante sua Iniciação Científica, logo no
primeiro ano do curso, como bolsista da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (FAPESP). Durante os cinco anos de curso

o aluno investigou os polímeros biodegradáveis, materiais
alternativos para reduzir o impacto ambiental causado
pelo descarte inadequado dos plásticos convencionais.
Sua pesquisa gerou diversas publicações em periódicos e
congressos no Brasil e no exterior. “Devido à experiência
adquirida, fui aceito no Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Tecnologia Nuclear do IPEN, autarquia associada
à USP”. Em função de seu excelente desempenho, o
engenheiro assumiu, no início deste semestre, a disciplina
de Redes de Computadores no curso superior de Tecnologia
em Gestão da Tecnologia da Informação da USF.

CAMPUS
SÃO PAULO

PSICOLOGIA OFERECE TRATAMENTO
CONTRA O TABAGISMO

O curso de Psicologia, em parceria com o Centro de
Referência Álcool, Tabaco e Outras Drogas (CRATOD)
da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, está
oferecendo tratamento contra o tabagismo. O programa,
coordenado pela professora Katia Varela Gomes, consiste
no atendimento psicoterapêutico, em grupo e individual,
aos usuários que apresentam dificuldade em largar a
prática do tabagismo.
Além dos atendimentos semanais, prestados por alunos
e colaboradores do curso de Psicologia sob a supervisão
da professora Katia, o projeto envolve reuniões periódicas
com uma equipe multidisciplinar (clínicos, psiquiatras,
enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas,
fisioterapeutas, acupunturistas e dentistas) do CRATOD.
Os atendimentos, até o momento, revelaram a importância
desse espaço para a expressão da complexidade das
relações sociais e familiares. “Observou-se também a
importância deste trabalho como um lugar onde se pode

falar de temas que não são discutidos em outro espaço
social, revelando a solidão e exclusão social das pessoas
atendidas”, complementa a professora Katia.

É proibido fumar neste local.

Para informar o descumprimento da lei, ligue 0800 771 3541 ou acesse www.leiantifumo.sp.gov.br
Lei Estadual 13.541 de 07 de maio de 2009.

CAMPUS DE SÃO PAULO PASSA POR REFORMAS

Ao retornar das férias, professores e alunos encontraram
uma série de novidades no Campus, que passou por
algumas reformas durante o período. Além da construção
de algumas salas para atender ao projeto pedagógico

dos cursos, a Sala dos Professores ganhou uma TV
29 polegadas, enquanto na Central de Atendimento foi
instalado um aparelho LCD. O curso de Design de Moda
conta agora com um novo espaço utilizado durante as
aulas: o Ateliê de Arte.
Tanto o curso de Moda como a Clínica Psicológica contam
agora com um mobiliário novo e funcional. A Biblioteca
do Campus também passou por mudanças. O acervo
completo foi transferido para uma sala ampla do quinto
andar.
A reforma envolveu ainda o Cartório e o Tribunal do Júri,
que foram totalmente readequados para as aulas do curso
de Direito. Externamente o prédio recebeu nova pintura
e quatro totens (foto) foram instalados para facilitar a
identificação do Campus.

OBSERVATÓRIO
RÁPIDA ASCENSÃO PROFISSIONAL
Foi no 3º ano do curso de Psicologia que Lucas Parreiras
Rodrigues ingressou como estagiário na Tracker do Brasil
– empresa multinacional de rastreamento de localização
de veículos presente em mais de 20 países. Logo depois
foi contratado e promovido a analista. Formado no final do
ano passado, o psicólogo já recebeu uma nova promoção.
Desta vez, foi designado para coordenar a equipe de
capacitação e treinamento da empresa.
O trabalho, conta Lucas, envolve o Call Center, o Serviço
de Atendimento ao Consumidor (SAC), os pontos de
comercialização e os funcionários que prestam atendimento
às principais montadoras de veículos do país. “Hoje a
tecnologia dos produtos é muito parecida, o diferencial
está no atendimento prestado, mudando o foco estratégico

para as necessidades dos nossos
clientes, e é nesse ponto que
nós entramos”, explica o aluno
egresso da USF.
Em breve a equipe coordenada
por Lucas terá ainda mais
trabalho, já que uma nova lei
determina que a partir de outubro
todos os veículos deverão sair da
fábrica com rastreadores. “A Tracker
acaba de assinar contrato com a Peugeot
e a Renault, e está em negociação com as demais
montadoras presentes em nosso país. Somos líderes
mundiais no segmento”, conta com orgulho.
saofrancisco.edu.br
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JOGOS FRANCISCANOS DA JUVENTUDE
CHEGAM À 10ª EDIÇÃO EM OUTUBRO

Em 1999 a Universidade São Francisco iniciava um
programa voltado à prática de esportes para alunos de
escolas públicas e privadas de Bragança Paulista. Este ano,
o projeto Jogos Franciscanos da Juventude chega a sua 10ª
edição sendo considerado um dos eventos esportivos de
maior destaque na região Bragantina.
O projeto, da Pró-Reitoria Comunitária sob a coordenação
do Professor Luis Gustavo Santos do Amaral, é desenvolvido
em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes de
Bragança Paulista e integra o calendário esportivo da
cidade. “O objetivo é desenvolver um intercâmbio cultural
e esportivo, estimulando os jovens à prática de atividades
saudáveis com ética e respeito, fazendo surgir novos valores
no panorama desportivo regional”, explica o Professor Luis
Gustavo.
Os Jogos Franciscanos da Juventude são abertos a todos os
alunos do ensino médio de Bragança Paulista, que podem se

inscrever em diversas modalidades como futsal, basquete,
volei, handebol, tênis de mesa e atletismo masculino e
feminino. Todos os anos as inscrições para participar
dos torneios são feitas mediante a doação de alimentos,
promovendo desta forma um exercício de solidariedade
entre os alunos em benefício de entidades assistenciais.
Para a 10ª edição do evento, entre os dias 26 de outubro
e 13 de novembro, os estudantes deverão arrecadar
embalagens vazias de polímeros tipo 2 (plásticos de
shampus, amaciantes, etc). Trata-se de uma campanha de
cunho ambiental, já que todo o material arrecadado será
revertido em produtos reciclados.
Os vencedores receberão como prêmios troféus e
medalhas. Mais informações sobre a 10ª edição dos Jogos
Franciscanos da Juventude podem ser obtidas na PróReitoria Comunitária da Universidade São Francisco pelo
telefone (11) 2454-8286.

ALUNOS E PROFESSORES DESENVOLVEM
ATIVIDADES NA PARAÍBA

Um grupo de alunos e professores dos Campi de Campinas
e Itatiba esteve entre os dias 17 de julho e 2 agosto no
município de Areial, na Paraíba, participando da Operação
Nordeste-Sul do Projeto Rondon. Para integrar o programa,
coordenado pelo Ministério da Defesa, a USF elaborou
um projeto envolvendo ações nas áreas de trabalho, meio
ambiente, comunicação e tecnologia e produção.
Durante a viagem, foi possível realizar uma série de
atividades junto à comunidade do pequeno município.
“Atingimos crianças, jovens e adultos que nos acolheram
e compartilharam suas histórias, dificuldades, carências
e criatividades”, conta a coordenadora do grupo da USF
na Operação, Professora Cristina das Graças Fassina
Guedes.
Segundo ela, a participação dos alunos e professores foi
uma oportunidade ímpar sob todos os aspectos. “O slogan
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do Projeto Rondon, lição de vida e cidadania, resume
um pouco os grandes ganhos pessoais e profissionais
que cada um de nós levará como parte de nossas vidas”,
destaca a Professora Cristina.

