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EDITORIAL

AGENDA

A USF NO CENTRO
DO CENÁRIO NACIONAL
No último mês de maio a Universidade São Francisco teve o
privilégio de ver seu ex-Reitor, Frei Gilberto Gonçalves Garcia, nomeado pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula
da Silva, como Conselheiro da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação do MEC. A cerimônia
de posse foi presidida pelo Ministro da Educação, Fernando
Haddad, e realizada no auditório Anísio Teixeira, em Brasília.
Frei Gilberto nasceu no dia 21 de janeiro de 1960, na cidade do Rio de Janeiro, ingressou na Ordem dos Frades Menores no dia 20 de janeiro de 1979 e fez profissão solene
no dia 11 de fevereiro de 1983. Certamente ele está à altura
dessa nova e importante função, não apenas em razão de
sua formação acadêmica e longa experiência com o dia a dia
da educação superior, mas especialmente pelos valores que
cultiva e por suas capacidades e qualidades pessoais.
As atribuições do Conselho Nacional de Educação, segundo seu próprio Regimento, são normativas, deliberativas e
de assessoramento ao Ministro de Estado da Educação, no
desempenho de suas funções e atribuições do poder público federal em matéria de educação, cabendo-lhe formular e
avaliar a política nacional de educação, zelar pela qualidade
do ensino, velar pelo cumprimento da legislação educacional
e assegurar a participação da sociedade no aprimoramento
da educação brasileira.
Além de suas novas e regulares atividades – que não são
poucas –, Frei Gilberto e os demais conselheiros que tomaram posse no último dia 7 de junho terão pela frente a meta
de organizar o novo Plano Nacional de Educação, que deve
ser votado no Congresso Nacional até o fim deste ano.
Diante dessas importantes atribuições, que impactarão
o futuro da educação no Brasil, não há como negar que a
nomeação de seu ex-Reitor para o Conselho Nacional de
Educação coloca a Universidade São Francisco no centro
do cenário nacional, já que grande parte do conhecimento e
da experiência com a educação superior – que agora levará para o Conselho – foi reunida por Frei Gilberto enquanto
exercia suas atividades nesta Universidade.

Prof. Joel Alves
de Sousa Junior
Vice-Reitor e Diretor
Acadêmico do Campus de
Bragança Paulista
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Setembro
1 a 30

Celebração da Bíblia – São Paulo
Projeto Luz para o meu Caminho – São Paulo
6 a 10 IX Semana Empresarial - Itatiba
8 a 10 Semana da Administração – São Paulo
13
Reunião da Pastoral da Saúde – Bragança Paulista
13 a 17 IV Semana de Ciências Gerenciais (Contabilidade), IV Semana de
Logística e Processos Gerenciais – Bragança Paulista
20 a 24 Jornada de Farmácia (JUFAR) – Bragança Paulista
22
Encontro de Formação Humana – Itatiba
26
V Passeio Ciclístico da Primavera - Itatiba
29
Feira de Profissões – Bragança Paulista

Outubro
1 a 30
1e2
4a8
4

9
13 a 15
13 a 16

15
18
18 a 20
18 a 22
20
20 a 22
21 e 22
21
23
25 a 29
26
27
29
30

Mês Franciscano – São Paulo
Evento Franciscano (PRC/EHC) – Bragança Paulista
Semana Jurídica – Bragança Paulista
Encontro com Funcionários – Itatiba
Momento franciscano com os funcionários – São Paulo
IV Encontro com Professores - Itatiba
XXVII Semana de Pedagogia – Bragança Paulista
VIII Semana de Arquitetura e Urbanismo - Itatiba
VII Jornada de Educação - Itatiba
VII Encontro de Estagiários de Licenciatura – Itatiba
1º Simpósio de Creche – Itatiba
Comemoração do Dia do Professor e do Mês Franciscano –
São Paulo
Reunião da Pastoral da Saúde – Bragança Paulista
IV Cinergia - Itatiba
XXXV Jornada Odontológica Franciscana – Bragança Paulista
VII Encontro de Ciências Exatas e Tecnológicas - Itatiba
Apresentação do Coral da Universidade São Francisco – São Paulo
II Encontro Multidisciplinar – Campinas
III Desafio de Robôs – Itatiba
Celebração franciscana com os acadêmicos – São Paulo
XI Jogos Franciscanos da Juventude – Bragança Paulista
Encontro de Tai-Chi Chuan – Bragança Paulista
VI Sequifran – Bragança Paulista
Projeto Tô na Arte – São Paulo
Encontro de Formação Humana – Itatiba
Seminário sobre temas atuais - Itatiba
VI Jornada Científica e Tecnológica – Campinas
Universidade Aberta - Campinas

Novembro
3a5
8 a 12
17
22
23
27

IX Semana de Fisioterapia – Bragança Paulista
VII Semana Empresarial – Bragança Paulista
Encontro de Formação Humana - Itatiba
Reunião da Pastoral da Saúde – Bragança Paulista
VII Jornada de Biologia – Bragança Paulista
Comemoração dos 10 anos da 7ª turma de Direito – São Paulo

EXPEDIENTE
São Francisco Express. Informativo trimestral da Universidade São Francisco. Dirigido a
alunos, professores e funcionários. | Coordenação e produção editorial: Comunicação
USF | Jornalista responsável: Araceli Avelleda (Mtb 23979) | Campus Bragança Paulista: Katia Araújo Capecci Lessa e Tathiane Romanelo de Oliveira. Campus Campinas:
Giuliano Campo Dall’Orto, Paula de Castro e Camila Campos dos Santos. Campus Itatiba:
Laiz Petraglia. Campus São Paulo: Samira Oliveira l Fotos: Departamento de Comunicação e arquivo USF I Colaboração: coordenadores, professores, alunos e funcionários
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INSTITUCIONAL

EX-REITOR TOMA POSSE NO CONSELHO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO

O ex-Reitor da Universidade São
Francisco, Frei Gilberto Gonçalves
Garcia, tomou posse no dia 7 de junho em Brasília como Conselheiro
da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação. Ele
foi empossado pelo Ministro da Educação, Fernando Haddad, para um
mandato de quatro anos.
Para Frei Gilberto, que permaneceu
à frente da Reitoria da São Francisco
de 2002 a fevereiro de 2010, a nomeação significa o ponto culminante de
um processo que começou no período em que esteve à frente da Reitoria
da USF e que o levou à presidência
da ABRUC (Associação Brasileira

das Universidades Comunitárias) e
do CRUB (Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras). “Este não
é um mérito pessoal, mas sim resultado de um trabalho conjunto envolvendo outras mãos e cabeças, entre elas
a Universidade São Francisco. Agradeço muito a USF pelo apoio, hoje a
Instituição é reconhecida no cenário
nacional”, conclui.
Papel importante
Composto por 24 integrantes, sendo
12 da Câmara de Educação Superior
e o restante da Câmara de Educação
Básica, o Conselho tem a importante atribuição de formular e avaliar a

política nacional de educação e zelar
pela qualidade do ensino e pelo cumprimento da legislação educacional,
bem como assegurar a participação
da sociedade no aprimoramento da
educação brasileira.

HUSF

MEDICINA NUCLEAR

RECEBE NOVOS EQUIPAMENTOS
O setor de Medicina Nuclear do Hospital Universitário São
Francisco passou a oferecer em agosto uma nova estrutura.
Resultado de uma parceria com a empresa Dimen Medicina
Nuclear, o HUSF conta com equipamentos mais modernos,
auxiliando nos diagnósticos mais precisos de doenças graves como tumores e problemas cardíacos.
Considerada uma das aplicações mais importantes e benéficas da energia nuclear, a Medicina Nuclear tem contri-

2010

Cursos de

EXTENSÃO

buído muito para os avanços nos métodos de diagnóstico
e tratamento em diversas áreas médicas, tais como a endocrinologia, nefrologia, urologia, oncologia, ginecologia e
cardiologia, além da neurologia, psiquiatria e neurocirurgia.
Os exames de Medicina Nuclear, como as cintilografias,
avaliam a função dos órgãos e seus benefícios são inúmeros, pois podem ajudar na detecção de doenças graves
logo no início.

Conheça os Cursos de Extensão
oferecidos pela USF acessando o site
www.saofrancisco.edu.br/extensao
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NRI/NEP

ALUNOS DA SÃO FRANCISCO SEGUEM
PARA ESTÁGIOS NO EXTERIOR

Durante o mês de julho, 13 alunos da USF viajaram rumo
ao exterior para participar de dois programas de intercâmbio
conveniados pelo Núcleo de Relações Internacionais. Marcando o início do convênio que a Universidade, por meio
do Núcleo de Relações Internacionais (NRI), firmou com a
Florida State University e a Walt Disney World, a aluna do
curso de Arquitetura do Campus de Itatiba, Isabela Aires da
Cunha Ferreira, e o estudante de Engenharia de Produção
do Campus de Campinas, Sílvio César Bamboli, seguiram
para os Estados Unidos em julho.
Eles participam até janeiro de 2011 de um programa acadêmico que integra um curso de Comunicação Intercultural
na Florida State University e cursos e estágio remunerado
nos parques temáticos da Disney.
Graças ao convênio com a International Federation of
Londrina Medical Students - IFLMS, uma organização filiada
à Federação Internacional de Associações de Estudantes
de Medicina do Brasil - IFMSA, outros 11 alunos, do curso
de Medicina, participaram de estágios no exterior em julho.
Sete realizaram estágio clínico-cirúrgico e quatro fizeram
estágio de pesquisa. Os países de destino foram os seguintes: Colômbia, Grécia, Turquia, República Tcheca, Rússia,
Sérvia e Romênia.

NEP E PETROBRAS
FIRMAM CONVÊNIO

A Universidade São Francisco, por meio do Núcleo de
Empregabilidade e Atendimento Psicopedagógico (NEP),
firmou um convênio com a Petrobras para oferecimento de
vagas de estágio aos estudantes da Instituição.
Por meio desta parceria, foram oferecidas duas vagas
para alunos da Universidade São Francisco, sendo uma
para o curso de Engenharia Elétrica e a outra para Engenharia de Produção.
A coordenadora do NEP, Professora Simone Cristina
Spiandorello, explica que a assinatura deste convênio demonstra a relevância da Universidade São Francisco no
cenário educacional, além de ser um reconhecimento da
qualidade da formação oferecida pela USF.
“A Petrobras elogiou o serviço prestado pelo Núcleo de
Empregabilidade e atendimento Psicopedagógico e a clareza e agilidade das informações e no envio de currículos”,
complementa a Professora Simone.
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Informações
Além dos programas citados, o Núcleo de Relações Internacionais da USF mantém diversos outros convênios e
oportunidades de estudos no exterior para a comunidade
acadêmica. Mais informações no endereço
www.saofrancisco.edu.br/relacoes_internacionais

Sílvio e Isabela retornam ao Brasil em janeiro de 2011

ACONTECEU NA USF
O projeto Ação Global realizado dia 1° de maio em
Atibaia contou com alunos e professores dos cursos
de Psicologia, Farmácia, Odontologia, Medicina, Nutrição e Enfermagem. Eles participaram prestando atendimento e orientações sobre qualidade de vida. A ação
foi promovida pelo SESI e pela Rede Globo.
A Semana do Meio Ambiente, entre os dias 31/05 e
05/06, foi lembrada pelos cursos de Engenharia Ambiental e de Tecnologia em Gestão Ambiental com palestras, mesas redondas e mostras de TCCs realizadas
nos Campi de Bragança Paulista e Campinas.
A Pró-Reitoria Comunitária do Campus de Itatiba
promoveu no dia 25 de maio um seminário com o tema
“A dimensão ética do aborto”. O assunto foi abordado
em duas perspectivas: científica e teológica. Participaram a comunidade acadêmica e o público externo.

DICAS E CURIOSIDADES

INFORME-SE ANTES DE ELEGER
OS SEUS CANDIDATOS

No dia 3 de outubro os brasileiros irão escolher o novo Presidente da República, seus governadores e senadores, além
de deputados federais, estaduais e distritais. Caso nenhum
candidato à presidência ou aos governos estaduais obtenham
maioria absoluta dos votos válidos, a população volta às urnas
em 31/10, durante o segundo turno.
Para quem perdeu o título de eleitor, o prazo para retirar a
segunda via termina em 23 de setembro. Com o objetivo de
facilitar a vida dos eleitores e agilizar o atendimento nos cartórios eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) conta agora
com um serviço on-line para solicitações do documento eleitoral, bem como transferência de domicílio e revisão de dados
cadastrais. Para recorrer à Central do Eleitor, acesse o site:
www.tse.gov.br
A partir desse ano, além do título, será necessário apresen-

tar também um documento oficial com foto para votar, seja a
carteira de identidade, de motorista ou até mesmo a carteira de
trabalho. Com essa medida, o TSE quer impedir que nenhum
eleitor compareça ao local de voto no lugar de outro.

Consciência
Entidades representativas de diversos segmentos da sociedade estão promovendo campanhas pelo Brasil com um único
objetivo: conscientizar o eleitor sobre a importância do voto
consciente. Se você não se lembra em quem votou nas últimas eleições, procure a partir de agora conhecer o histórico e
o programa de governo de seu candidato. Lembre-se de que
você tem todo o direito de cobrar de seus governantes as promessas feitas durante a campanha. E não se esqueça de que
o seu voto pode contribuir para um país cada vez melhor.

CONCURSO PREMIA VENCEDOR COM UM MACBOOK

Proporcionar aos participantes uma experiência inédita nas
redes sociais da USF envolvendo educação e cultura foi o principal objetivo da Instituição ao criar o concurso cultural A Um
Passo do Mac Perdido, promovido entre 14 e 25 de junho.
O desafio, que chamou a atenção de alunos e público externo, atingiu aproximadamente 7 mil pessoas residentes no entorno dos quatro municípios onde a Universidade está inserida
(Bragança Paulista, Campinas, Itatiba e São Paulo).
Marcel Lima Correa (foto), universitário que reside em Campinas e trabalha como funcionário público, foi o vencedor do
concurso. Ele soube do desafio por acaso, enquanto pesquisava na internet o preço de um macbook. Acessando o Google

encontrou o endereço da USF que o remeteu à promoção. “Já
conhecia a Universidade São Francisco de nome e pela qualidade dos cursos”, explica.
O desafio promovido pela USF funcionou da seguinte forma:
todos os dias, em diferentes horários, eram postadas dicas nas
comunidades da Universidade localizadas nas redes sociais
Twitter, Orkut e Facebook, informando que as questões de conhecimentos gerais estavam no ar. Para cada pergunta respondida os participantes iam percorrendo virtualmente o mapa
de sua cidade até chegar ao campus da USF.
Além de acumular o maior número de pontos, o vencedor
conseguiu completar o mapa no menor tempo em relação aos
demais participantes. Um dos objetivos de incluir no desafio um
percurso virtual tendo os campi como destino final foi o de familiarizar os competidores com a localização dos Campi da USF
em relação aos pontos turísticos mais importantes dos municípios de Bragança Paulista, Campinas, Itatiba e São Paulo.
Com o crescimento de visitas no site gerado pelo acesso dos
participantes do concurso, aliado a um trabalho de programação com investimento em links patrocinados, a USF conquistou a primeira posição nas buscas do Google em alguns cursos de graduação ofertados no processo seletivo de inverno.
Após essa experiência bem sucedida, a USF espera em breve realizar outras promoções com a participação de alunos e
da comunidade externa.
Para acompanhar os concursos futuros fique atento no site:
www.saofrancisco.edu.br
saofrancisco.edu.br
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PÓS-GRADUAÇÃO

PESQUISA SOBRE CÂNCER DE CÓLON
É APRESENTADA NA NORUEGA
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Uma pesquisa sobre câncer de cólon desenvolvida pelo
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da
USF, em parceria com o Instituto IBILI da Universidade de
Coimbra, foi apresentada no dia 23 de junho durante a reunião bienal da European Association of Cancer Research
realizada em Oslo, na Noruega. O encontro reuniu pesquisadores do mundo para troca de informações sobre todos os
tipos de câncer humano.
O trabalho coordenado pela Profª Dra. Denise Gonçalves
Priolli, da USF, e pela Profª Maria Filomena Botelho, da Universidade de Coimbra, estuda um novo modelo animal para
receber células de tumor humano de cólon. De acordo com
a Professora Denise, este tipo de modelo desenvolvido em
ratos é único no mundo. “O modelo animal oferece várias fi-

nalidades, desde a compreensão dos mecanismos envolvidos
no desenvolvimento da doença, com suas fases diferentes de
evolução, até as várias formas de tratamento, seja cirúrgico,
quimioterápico, radioterápico ou de novas drogas descobertas”, define a docente da USF.
O câncer de cólon passou a ocupar o 3º lugar na última década entre os tumores mais comuns entre homens e mulheres. “Existem várias teorias para explicar as causas. Aqui na
USF pesquisamos, com apoio da FAPESP, a teoria do dano
oxidativo, provocado pelo uso de medicamentos, cigarro e pela
ingestão de alguns tipos de alimentos como carne vermelha,
embutidos e defumados”, explica a Professora Denise. A não
ingestão de fibras, complementa, também pode provocar danos no DNA humano.

DOUTORANDO RECEBE BOLSA
PARA ESTUDAR NO EXTERIOR

SEIS MOTIVOS PARA FAZER
PÓS-GRADUAÇÃO

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia da USF foi contemplado com uma bolsa de doutorado
com estágio no exterior. O doutorando Nelimar Ribeiro de
Castro (foto), orientado pelo Prof. Dr. Fermino Fernandes
Sisto, irá para a Universidade do Minho, em Portugal, onde
dará continuidade ao seu projeto de pesquisa sobre Evidências de Validade para a Escala de Atenção Seletiva Visual.
O aluno permanecerá naquele país por um período de quatro meses.
Esta foi a primeira vez que o Programa de Pós em Psicologia da USF concorreu a uma bolsa no exterior. A coordenadora do Programa, Profa. Ana Paula Fagundes, explica que
a seleção das bolsas pela CAPES é bastante rigorosa. “Foi
a primeira vez que concorremos. Como somos um Programa
avaliado com nota 5, recebemos o direito a uma cota”.

O programa de Pós-Graduação Lato Sensu da USF formou
em julho as primeiras turmas do Campus de Bragança Paulista
iniciadas em março de 2009. Os alunos dos cursos de Gestão Ambiental, Gestão em Saúde, Saúde Mental e Fisioterapia
Desportiva apresentaram os seus TCCs e passam agora a ter
o título de especialistas.
“A Pós-Graduação Lato Sensu é uma forma de canalizar o
enorme potencial do corpo docente da Universidade para o
aperfeiçoamento da formação de nossos alunos e uma maneira a mais de contribuir para o desenvolvimento da comunidade”, explica o Pró-Reitor Acadêmico e Comunitário da USF,
Professor Paulo Pozzebon.
Veja abaixo por que especialistas em desenvolvimento de
carreira recomendam pós-graduação.
• para potencializar as habilidades que mais o ajudarão a ter
sucesso em suas realizações;
• a graduação é o começo indispensável da formação, mas
nenhum curso atenderá a todas as exigências do mercado;
• para não parar de crescer intelectual e profissionalmente;
• para ampliar sua visão da área científica e profissional em
que atua, abrindo novos horizontes e ganhando experiência;
• para agregar diferenciais à formação e ampliar a
empregabilidade. Empresas buscam profissionais capazes
de fazer a diferença;
• um título de especialista obtido em uma instituição
de qualidade mostra sua capacidade, nível de exigência
e dedicação.
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MERCADO
DE TRABALHO

O QUE O MERCADO DE TRABALHO
ESPERA DE VOCÊ?

Os professores coordenadores dos cursos de Engenharia Ambiental (Campus de Campinas) e Administração (Campi de
Itatiba e Bragança Paulista), Professores José Roberto Paolillo Gomes e Simone Cristina Spiandorello, dão dicas importantes
sobre as possibilidades de atuação dentro de suas respectivas áreas.

ENGENHARIA AMBIENTAL

Entre 70% e 80% da população mundial estão nos centros urbanos e a previsão é de que o índice alcance 95% nos próximos 50 anos. Vivenciamos alterações climáticas que têm provocado desastres que atingem a população de forma aguda
e incontrolável: secas, tsunamis e recentemente no Brasil as
enchentes devastadoras em Alagoas e Pernambuco. Doenças
provocadas por veiculação hídrica afetam adultos e crianças
no Brasil e no Mundo. 50% dos rios no Planeta estão poluídos e nas próximas três décadas metade da população sofrerá
com a falta de água.
Este é um quadro preocupante e desolador que depende
da conscientização de todos para revertê-lo. São necessárias
políticas públicas sérias e efetivas e ações reais das indústrias.
Nesse caminho a educação, a produção sustentável e o cuidado com o meio ambiente passam por profissionais que devem
estar preparados para refletir, encontrar soluções e agir para
evitar desastres ecológicos.
Um desses profissionais é o Engenheiro Ambiental. Ele é
diferenciado e pode atuar tanto no setor público como no privado, exercendo funções, tais como: consultor, auditor, projetista e fundamentalmente, pela sua formação, deve pesquisar
novas tecnologias para minimizar os impactos ambientais e
propiciar um mundo equilibrado e harmônico. A Engenharia
Ambiental forma profissionais técnicos e conscientes da importância do seu papel na sociedade.

ADMINISTRAÇÃO

O Administrador encontra um número ilimitado de possibilidades de atuação profissional. O universo de atuação é todo aquele em que estejam presentes o atendimento de necessidades materiais e expectativas sociais
intangíveis, quer sejam coletivas ou individuais.
A realização de qualquer ação inicia-se com um plano,
ou ideia, no sentido de atender a uma necessidade ou
expectativa. Esse plano poderá ser aprimorado ao longo
do tempo e com o uso de ferramentas de planejamento.
Em seguida, para que esse plano torne-se uma realidade,
será necessário o emprego de recursos e trabalho em
sua realização. O resultado desse conjunto de ações e
recursos produzirá algo novo que atenderá ou não àquelas expectativas, e em qualquer dos casos, retornará ao
início deste processo, ou seja, um novo plano, uma nova
idéia.
Uma vez compreendido este ciclo, que caracteriza a
atuação do Administrador profissional, torna-se simples
perceber o enorme número de possibilidades que se
apresenta a estes profissionais, como a atuação na indústria, no comércio, em serviços, na pesquisa, na educação, em hospitais, em institutos civis, organizações não
governamentais, etc. Onde houver a necessidade de realizações e ação, haverá possibilidade para a atuação de
um administrador profissional.
Professora Simone Cristina Spiandorello
Coordenadora do curso de Administração dos Campi
de Bragança Paulista e Itatiba

Professor José Roberto Paolillo Gomes
Coordenador do curso de Engenharia Ambiental
do Campus de Campinas
saofrancisco.edu.br
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FREI CONSTÂNCIO NOGARA
DÁ NOME A PARQUE MUNICIPAL

A Prefeitura Municipal de Bragança Paulista lançou no início de junho a pedra fundamental do Parque Municipal Frei
Constâncio Nogara. O nome é uma homenagem ao pioneiro
no processo que deu origem à Universidade São Francisco,
onde também ocupou o cargo de Reitor entre 1985 e 1999.
Falecido em setembro de 2002, Frei Constâncio era considerado um religioso extremamente ativo e empenhado. Durante quase 30 anos dedicou sua vida ao desenvolvimento
econômico e intelectual de Bragança Paulista.
Localizado nos bairros da Hípica Jaguari e Jardim do Cedro,
o Parque Municipal Frei Constâncio Nogara ocupará uma área
total de 350 mil m2, sendo grande parte de preservação permanente onde serão plantadas aproximadamente 43 mil mudas
de 100 diferentes espécies de árvores. O local também contará com espaço para recreação e práticas esportivas.

PUBLICAÇÕES DE
PESQUISAS CIÊNTÍFICAS
Um artigo publicado na edição de julho da Acta Cirúrgica
Brasileira, um dos mais importantes periódicos no campo da
cirurgia experimental, apontou que a Universidade São Francisco está entre as 37 instituições de ensino superior que mais
enviam, periodicamente, trabalhos científicos para serem divulgados na revista. O artigo, assinado pelo fundador e editor
chefe da Acta Cirúrgica, Prof. Saul Goldenberg, aponta apenas
seis universidades particulares. “Trata-se de um novo tempo,
onde a pesquisa experimental feita pelos professores da nossa Instituição começa a ser reconhecida nacional e internacionalmente, sendo publicada em periódicos indexados nas
melhores bases de dados do mundo”, afirma o Prof. Dr. Carlos
Augusto Real Martinez, do curso de Medicina da USF.

ADVOGADO FORMADO PELA
USF É DESEMBARGADOR
No dia 22 de julho, em cerimônia realizada no Palácio
da Justiça, na Capital Paulista, o advogado de Bragança
Paulista, Miguel Ângelo Brandi Júnior, tomou posse como
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Dr. Miguel Ângelo formou-se em Direito pela Universidade São Francisco em 1978.
Autor do livro Juizados Especiais, o Desembargador recém-empossado também escreveu diversos artigos sobre
o Novo Código Civil.
Sua trajetória inclui atuações como presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Bragança Paulista e como Secretário de Governo na administração municipal, de 1989 a 1992.

OBSERVATÓRIO
INVESTINDO NA CARREIRA DOCENTE
Assim que se formou em Farmácia pela USF, em
2009, Letícia Benetti logo foi aprovada no mestrado da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. É no departamento de Farmacologia que
ela desenvolve a sua pesquisa sobre o efeito da
inibição DA óxido nítrico sintase induzível nos
marcadores de estresse oxidativo e na inflamação alérgica pulmonar em camundongos.
Letícia conta que a USF influenciou o seu ingres-
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so na Unicamp por meio de excelentes professores. “Eles contribuíram tanto para a minha
formação acadêmica quanto para a formação de uma profissional ética e qualificada”, ressalta a ex-aluna da Universidade
São Francisco.
Após o mestrado, Letícia pretende ingressar no doutorado para se dedicar à
pesquisa e à carreira docente.

Campus
CAMPINAS

PESQUISAS DE PROFESSORES DA USF
GANHAM REPERCUSSÃO

O Professor Ricardo Augusto de Almeida (foto acima), dos
cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia da Computação, desenvolveu um sistema de controle remoto para acionamento e monitoramento de processos
químicos a partir de um aparelho móvel com acesso à internet. A pesquisa, realizada durante o mestrado na Faculdade
de Engenharia Química da Unicamp, foi publicada no jornal
da Universidade Estadual de Campinas e também na imprensa local e chinesa.
O trabalho desenvolvido pelo Prof. Ricardo, juntamente
com outros pesquisadores da Unicamp, permite que laboratórios sejam acessados de qualquer lugar do mundo
em tempo real a partir de um aparelho móvel com acesso
à internet, como um celular por exemplo. Segundo ele, a
grande inovação é o uso de softwares gratuitos, permitindo que qualquer pesquisador elabore o seu próprio sistema
com um custo zero. O trabalho desenvolvido pelo docente
da USF acompanha uma tendência já presente em grandes
laboratórios de pesquisa de diversos países.

Aquífero Guarani
A tese do Professor dos cursos de Engenharia Ambiental e Gestão Ambiental, Wilson José Figueiredo Alves Junior, defendida
no Instituto de Geociências (IG) da Unicamp, propõe pequenas
reformulações na Proposta de Emenda Constitucional nº 43
(PEC 43), visando alterar a dominialidade das águas subterrâneas na Constituição Federal.  
Atualmente a Constituição prevê que as águas subterrâneas
pertencem a todos os Estados da Federação. Esta questão, no
entanto, é bastante polêmica, levando-se em conta que os aquíferos podem ser prolongados para além das fronteiras estaduais
e até mesmo internacionais.
É o caso do sistema Aquífero Guarani, objeto de estudo do
Prof. Wilson intitulado “Modelo de gestão compartilhada de bacias hidrográficas e hidrogeológicas”. Este aquífero possui uma
estrutura transfronteiriça que entra pelo subsolo de oito estados
brasileiros e mais três países (Argentina, Uruguai e Paraguai).
A PEC é justamente estabelecer uma legislação nacional
(única) que contemple a proteção dos aquíferos transnacionais
e interestaduais, não prevista pelo atual modelo previsto na
Constituição Federal. A tese defendida pelo docente foi incorporada ao texto original da PEC.

Ascom/Unicamp

Duas importantes pesquisas desenvolvidas na Faculdade
de Engenharia Química e no Instituto de Geociências da Unicamp têm como autores docentes da USF.

Prof. Wilson ao lado de seu orientador, Prof. Hildebrando Hermann

OBSERVATÓRIO
NOVAS OPORTUNIDADES
Tiago Gomes ingressou na área de eletrônica durante o curso técnico na Fundação Bradesco. Em 2004 começou a trabalhar na Freescale Semicondutores. Em 2008, um ano antes de
concluir o curso de Engenharia Elétrica na USF, foi contratado
pela PST Eletrônica, detentora da marca Pósitron que fabrica
acessórios para a linha automotiva.
Tiago trabalha no setor de validação realizando testes nos
produtos desenvolvidos. “Trabalho na área responsável por
garantir que os produtos atendam aos requisitos de qualidade

determinados pelas normas automotivas internacionais”, especifica o aluno egresso. Tiago atribui à USF o seu crescimento
profissional. “Os conhecimentos que adquiri durante o curso me possibilitaram exercer
novas responsabilidades dentro da empresa”.
saofrancisco.edu.br
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Campus
ITATIBA

ARQUITETURA E URBANISMO INAUGURA
PROJETO SUSTENTÁVEL NA ÁREA RURAL

O curso de Arquitetura e Urbanismo inaugurou no mês de
junho, na área rural de São José do Rio Pardo, a Casa de
Apoio do Projeto Esperança e Vida (PEVI) construída com
material sustentável. A inauguração é resultado de um projeto desenvolvido desde 2007 na entidade, que atende residentes em fase de recuperação da dependência química.
O trabalho teve a participação de alunos e professores dos
cursos de Arquitetura e Urbanismo da USF (Campus Itatiba)
e da PUC-Minas (Poços de Caldas).
De caráter social, educativo e ambiental, o Projeto Crescer, como é denominado, utilizou a terra numa construção
sustentável a partir dos materiais retirados do próprio local
para a produção de tijolos, pintura interna e externa, tratamento de esgoto alternativo e aquecimento solar de água.
“Com isso estamos resgatando uma tecnologia antiga com
inovações que podem melhorar o produto”, destaca a coor-

denadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, Professora
Glacir Teresinha Fricke.
Para a produção do material, alunos e professores desenvolveram oficinas de capacitação junto aos residentes do
PEVI. Além de acolher os residentes entre a fase final do
tratamento e a inserção na sociedade, a casa concentra todas as informações sobre o Projeto Crescer e funciona como
centro de referência para a comunidade local.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA NAMÍBIA
O aluno do 4º ano do curso de Engenharia Elétrica,
Márcio de Abreu Alexandre
(foto 1º à esq.) esteve na
Namíbia de 5 de maio a 5
de junho ministrando um
curso de formação de instrutores em Segurança de
Trabalho em Embarcações.
O curso foi destinado a seis
alunos do Instituto Nacional de Petróleo de Angola.
Márcio é Bombeiro nos moldes da NFPA/ IFSTA americana.
É também técnico em Emergências Médicas, especialista em
Emergências Químicas e Ambientais, em Resgate de Espa-

ços Confinados e Altura e em Análise de Riscos. Desde 2003
trabalha como consultor na área de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente da Fire & Rescue College, com sede em Itatiba. Ele
ainda dá apoio a diversas comissões da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT).
Márcio ficou em Walvis Bay. De colonização inglesa, holandesa e alemã, a cidade tem sua economia baseada no porto e na
indústria de pesca. “A Namíbia é um país em desenvolvimento
como o Brasil, mas com mais transparência e rigor no atendimento às leis. Um lugar cheio de oportunidades para novos negócios e com muita abertura para os brasileiros”, define Márcio.
Segundo ele, a viagem foi uma oportunidade de colocar em prática os seus conhecimentos teóricos e de trocar experiências
com outros profissionais da área.

OBSERVATÓRIO
À FRENTE DOS PROJETOS DE INFORMÁTICA
Formada em 2008 em Pedagogia pela Universidade São Francisco, Gláucia Regina Lopes Baptistella iniciou suas atividades
na área educacional no 3º ano, quando estagiou em uma escola
de educação infantil, em Itatiba. Logo depois ingressou como
estagiária no ensino fundamental, no município de Vinhedo.
Hoje ela ocupa o cargo de coordenadora pedagógica de Informática na Secretaria de Educação de Itatiba.
“Para enriquecer ainda mais a minha formação, sempre partici-
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pei de cursos, palestras e congressos”,
complementa Gláucia, que atualmente
cursa Pós-Graduação em Relações
Interpessoais na Escola e o Desenvolvimento da Autonomia Moral. “Aprendo
muito a cada dia e percebo que minha formação me dá todo o suporte que preciso para atuar em
minha profissão e ir cada vez mais além”, destaca.

Campus
SÃO PAULO

ALUNOS SE MOBILIZAM PELO AUMENTO
DE LINHAS DE ÔNIBUS PRÓXIMO AO CAMPUS

Alunos do Campus de São Paulo têm mobilizado a comunidade universitária com uma ação para beneficiar o público interno e externo da Universidade São Francisco. Por
meio de um abaixo-assinado, pretendem conseguir assinaturas suficientes para solicitar aos órgãos competentes
o aumento de linhas de ônibus que servem à região do
campus. A solicitação será enviada à Secretaria Municipal
de Transportes.
O objetivo é conseguir próximo à USF mais opções de

linhas de ônibus para alguns itinerários considerados importantes e bastante utilizados pela comunidade universitária,
como o Terminal Parque Dom Pedro II, Metrô Tiradentes,
Metrô Armênia e Estação de Trem do Brás.
Docentes e funcionários também estão engajados, além
de pessoas da comunidade local que tomaram conhecimento da iniciativa e aderiram ao abaixo-assinado. O movimento
recebeu o apoio da direção do campus, das coordenações
de cursos e da Pró-Reitoria Comunitária.

PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE AÇÃO
E CIDADANIA EM PARCERIA COM A PM

Um grupo formado por alunos e professores do curso de Direito participou como
voluntário do Projeto Ação Cidadania
no mês de maio. As ações do programa
organizado pela Polícia Militar foram desenvolvidas no bairro Vila Any, em Guarulhos.
Orientados pelos docentes, os alunos
prestaram orientações jurídicas e fizeram encaminhamentos nas áreas cível,
trabalhista e criminal. Os casos que demandavam mais pesquisas e visitas aos
Fóruns foram transferidos para o Núcleo
de Prática Jurídica da USF, que funciona
no Centro Integrado de Atendimento à
Comunidade (CIAC).

OBSERVATÓRIO
APROVAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS
O aluno do curso de Direito, Olavo Evangelista Pezzotti,
conseguiu um feito raro ao ser aprovado em concurso público antes mesmo de concluir a Universidade. Aprovado em
dois concursos, sendo um para analista judiciário especialista em execução de mandados da Justiça do Trabalho de São
Paulo e o outro para o mesmo cargo no Tribunal Regional
Federal de Florianópolis, o estudante antecipou a conclusão
do curso, conforme previsto no art. 47, parágrafo 2º, da Lei
de Diretrizes da Educação Nacional. “Pesquisei e descobri
apenas um caso igual ao meu na Bahia”, diz Olavo.
Para obter a conclusão imediata do curso, Olavo se

submeteu a uma avaliação bastante
rigorosa feita por uma banca especial
acompanhada pelo MEC, que deu parecer favorável. Olavo, que hoje acumula a função de técnico do Ministério
Público Federal com o cargo de confiança
da secretaria de gabinete da Procuradora Regional da República, também foi aprovado na primeira fase do exame
da OAB, prova considerada difícil entre os profissionais recém-saídos da Universidade. Até o fechamento desta edição o resultado da 2ª fase ainda não havia sido divulgado.
saofrancisco.edu.br
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PRÓ- REITORIA
COMUNITÁRIA

PRC VIABILIZA TREINAMENTO PARA
GERENTES DA JEQUITI COSMÉTICOS

Dando continuidade às principais linhas de ação da gestão
da nova Reitoria, a Pró-Reitoria Comunitária, por meio do setor
de prestação de serviços, viabilizou junto à Pró-Reitoria Administrativa uma proposta trazida pelos cursos de Farmácia
(Campi Bragança Paulista e Campinas) para o oferecimento
de uma capacitação nas instalações da Universidade.
Desta forma, a USF promoveu na semana de 19 a 23 de
julho um treinamento técnico e de comunicação interpessoal
para 25 gerentes regionais de todo o Brasil da empresa Jequiti
Cosméticos, pertencente ao Grupo Sílvio Santos.
Esta capacitação, acompanhada pelas Professoras
Márcia Aparecida Antonio, Aparecida Érica Bighetti Ribas,
Iara Lúcia Tescarollo Dias e Sílvia Elisa Acedo Menin, foi
focada na nova linha de tratamento para cabelos denominada Fyo Profissional.

Durante a semana, os gerentes
conheceram todo
o processo de pesquisa e desenvolvimento, produção
e controle de qualidade de produtos cosméticos para o cabelo, além de ferramentas para a comunicação interpessoal.
A partir dessa capacitação, os participantes servirão como
multiplicadores do conteúdo aprendido para os gerentes de
venda e consultores, responsáveis pela venda direta destes
produtos em todo Brasil. “Estamos lançando um novo conceito
de orientação cosmética aos clientes durante a venda do produto”, explica a coordenadora do curso de Farmácia do Campus de Campinas, Professora Márcia Antônio.
A iniciativa para a realização da prestação de serviços partiu
da empresa Jequiti Cosméticos, que procurou a Universidade
São Francisco em busca de novos conhecimentos na área.
“Foi produtivo tanto para a Universidade quanto para a empresa. Criou muitas interfaces e abriu portas para outras empresas. Os gerentes nunca tinham visto um treinamento como
esse, para eles foi inédito”, concluíram as professoras envolvidas neste treinamento.
De acordo com a Professora Luciana Parada, Coordenadora da Extensão, a execução de projetos como este vem ao
encontro do que preconiza a Universidade São Francisco, de
atender às demandas do mercado por meio do seu excelência
e competência acadêmica.

PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL FORMA MAIS UMA TURMA

Iniciado em 2003 pela Pró-Reitoria Comunitária da USF, o
Projeto Cidadão Ponto Net formou no dia 26 de junho mais
uma turma, composta por 50 de alunos da terceira idade, que
durante todo o primeiro semestre frequentaram as aulas de
inclusão social no Campus de Campinas.
Durante o curso eles aprenderam nos laboratórios de informática da USF a utilizar os mais variados programas de computador e acessar a internet. Além das aulas, eles ainda recebem formação para a cidadania por meio de textos temáticos,
oficinas, debates e palestras.
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