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EDITORIAL

USF além das
fronteiras
Global. Este adjetivo já virou lugar comum quando se fala
de economia, política, marketing e, claro, de comunicação.
A crise econômica de 2008 foi global, assim como os desastres e problemas ambientais e, igualmente, os conflitos
políticos que ocorrem no Egito, na Líbia e na Arábia Saudita,
por exemplo. É global tudo aquilo que atravessa as fronteiras de um país, que direta ou indiretamente afeta a todos,
em maior ou menor grau.
Os avanços tecnológicos, notavelmente a Internet como
seu carro chefe, vêm ampliando fronteiras e, paradoxalmente, tornando o mundo menor, muito além das fronteiras geográficas que separam os países. Esse é o conceito de Aldeia
Global, criado pelo educador e filósofo canadense Herbert
Marshall McLuhan (1911-1980), na década de 1960, quando lecionava na Escola de Comunicações da Universidade
de Toronto.
A vida nessa Aldeia Global nos permite, no conforto de
nosso lar, realizar um passeio virtual ao redor do mundo.
Contudo, viagem virtual alguma substitui a experiência única do contato in loco com outras culturas, povos e línguas.
Melhor ainda se essa viagem puder combinar atividades de
lazer e de estudos. É justamente esta vivência rica e única que a Universidade São Francisco vem se empenhando
para proporcionar a seus estudantes e a jovens de outros
países. É a Universidade atenta aos rumos da Educação
Internacional.
Para capitanear esse esforço, o Núcleo de Relações Internacionais (NRI) foi reestruturado em 2006 e, agora, vem
apresentando resultados expressivos à comunidade acadêmica. Além dos programas regulares de estudos, frutos dos

diversos acordos de cooperação firmados com renomadas
instituições de ensino estrangeiras, o NRI divulga inúmeras
oportunidades de estudos em seu link no portal da USF
(www.saofrancisco.edu.br/relacoes_internacionais).
Os bons resultados obtidos pelo NRI, amplamente divulgados nos canais de comunicação internos e externos,
evidenciam o esforço de diversas equipes de trabalho que
atuam para que a internacionalização da Universidade não
se restrinja ao plano das ideias. A soma de esforços de coordenadores, professores e estudantes de graduação e de
pós-graduação da USF tem sido fundamental para a concretização de muitos dos convênios existentes hoje na instituição.  
Claro que nada disto teria sido possível sem a orientação
segura e o apoio inconteste da Reitoria e das Pró-Reitorias
de Administração e Planejamento da Universidade São
Francisco.
A todos, o NRI presta o seu sincero agradecimento.

Prof. Carlos Eduardo
Pizzolatto,
Coordenador do NRI e
Diretor do Campus Itatiba
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Palestra: A Cidade na História
Campus Itatiba

Semana do Meio Ambiente
Campus Campinas

INSTITUCIONAL

USF promove XVII encontro

de Iniciação Científica

XVII Encontro de Iniciação Científica

X Encontro de Pós-Graduação

VI Encontro de Extensão Universitária

Seminários de Estudos do Homem Contemporâneo - IV Ciclo

Ciência e Inclusão: A Diversidade em Foco
Data do Evento
17.05.2011 a partir das 19h
18.05.2011 a partir das 8h30
Data limite para envio de resumos: 15.04.2011

Nos próximos dias 17 e 18 de maio, a Universidade São
Francisco promoverá mais uma edição do Encontro de Iniciação Científica, Extensão, Pós-graduação e EHC (Estudo do Homem Contemporâneo). Neste ano, o tema será
“Ciência e Inclusão: a Diversidade em Foco” e o encontro
será sediado no Campus Bragança Paulista.  As inscrições
podem ser feitas pelo site www.saofrancisco.edu.br.
O evento contará com diversas atividades, como mesa
redonda com participantes de outras instituições, paineis
interativos, sessão de comunicações orais e premiação de
Iniciação Científica.
Mais informações, ligue para (11) 2454-8981.

Local
Campus de Bragança Paulista
Av. São Francisco de Assis, 218
*O Campus de Itatiba disponibilizará o transporte para
alunos bolsistas PIBIC/PROBAIX, alunos dos projetos de
extensão e professores que participarão do evento,
com horário previsto de saída no dia 17.05 às 18h e no
dia 18.05 às 8h (em frente à Clínica de Psicologia).
Retorno no dia 17.05 às 22h30 e no dia 18.05 às 19h
(Campus Bragança Paulista).

HUSF

Inscrições pelo site
www.saofrancisco.edu.br
Valor: R$ 15,00

Mais Informações

(11) 2454
/ 8028
HUSF
dá- 8981
sequência
às obras para

modernização de estrutura

www.saofrancisco.edu.br

As obras para adequação do Berçário e da UTI Infantil e
Neonatal trouxeram melhorias a pacientes e funcionários.
Além disso, já são sete apartamentos privativos reformados
e redecorados com elevado padrão de conforto, e as obras
para a entrega de mais duas unidades estão em fase de
conclusão. Equipamentos e móveis sob medida, incluindo
cama automática, televisão LCD, sofá-cama e poltrona, proporcionam mais conforto aos pacientes e acompanhantes.

Apartamentos reformados elevam padrão de conforto

A qualidade dos serviços médico-hospitalares do HUSF
(Hospital Universitário São Francisco) é reconhecida e respeitada em  toda a região bragantina. Para ampliar e fortalecer a atuação, com foco na humanização e na qualidade
dos serviços, o HUSF vem investindo, reformando, reformulando e modernizando toda a estrutura.
O Centro de Diagnósticos por Imagem já conta com equipamentos mais sofisticados e está na reta final para a entrega de um prédio totalmente reformado.  O novo ambiente,
embora ainda esteja em obras, já proporciona mais conforto
e dinamismo ao serviço.

Enfermeiro do HUSF prepara apartamento privativo para paciente
saofrancisco.edu.br
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Campus

BRAGANÇA PAULISTA

Ex-alunas de Fisioterapia se destacam

no mercado de trabalho

Em 2010, mais uma turma do curso de Fisioterapia se formou na USF. Nesta, em especial, três nomes merecem destaque: Bruna Melo, Élida Pereira e Gleice de Souza. Isso
porque as egressas conquistaram um bom lugar no mercado de trabalho.
“A USF contribuiu e muito para minha formação, me deu
estrutura e aprendizado suficiente para passar na especialização e me destacar”, afirma Gleice, aprovada na Especialização em Fisioterapia Respiratória na Santa Casa.
Aprovada no Programa de Residência em Fisioterapia em
Pediatria do Hospital e Maternidade Celso Piero, da PUCCampinas, Élida espera adquirir experiência o suficiente
para que, um dia, possa lecionar com a mesma competência de seus professores de graduação. Bruna também faz
parte deste rol. Ela foi aprovada em primeiro lugar na prova

teórica do Boldrini
e no Aprimoramento em Fisioterapia
Cardiorrespiratória da Unicamp.
Quando o assunto é a USF, ela é
clara e objetiva:
“Para mim, ter feito
Universidade São
Francisco foi o que
fez a diferença na
hora de obter bons
resultados depois
de formada”.

Gleice (no centro, de óculos) com a
turma da especialização na Santa Casa

CDAPH reúne um dos maiores

conjuntos de documentos históricos
Visitar o CDAPH - Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa em História da Educação - é mergulhar na construção
de um período da história da Comarca de Bragança Paulista
e cidades vizinhas. Com um acervo composto por mais de
80 mil processos judiciais, conhecido e valorizado por ser o
maior conjunto de documentos históricos do Poder Judiciário do Estado de São Paulo custodiado por uma instituição
universitária, o CDAPH tem promovido o agendamento de
visitas monitoradas.
Lá é possível encontrar materiais referentes a denúncias
de crimes, relações escravistas, inquéritos e livros comer-

Funcionário explica processo de
preservação aos alunos

ciais disponíveis através
de convênio consolidado
entre a USF e o Tribunal de
Justiça do Estado de São
Paulo, em 1990. Agende
uma visita e conte com o
apoio de profissionais para
auxiliar o acesso aos documentos! Para mais informações, acesse cdaph@
saofrancisco.edu.br.

OBSERVATÓRIO
Abrindo novos caminhos
Em março, a ex-aluna Flávia
Silva, concluinte do curso de
Enfermagem em 2010, iniciou pós-graduação em
Geriatria Gerontologia no
IAMSPE - SP (Instituto
de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual),
mais conhecido como Hospital do Servidor Público. Sua

04

saofrancisco.edu.br

conquista ganhou notoriedade, pois, além de ter passado por
uma seleção de duas etapas - teórica e entrevista com prova
oral e análise do currículo -, Flávia alcançou o primeiro lugar.
Segundo ela, o concurso disponibilizou apenas duas vagas e
contou com, aproximadamente, 150 inscritos. “É imensamente
satisfatório constatar que estou conquistando meus objetivos.
Tudo isso só foi possível porque a USF me concedeu todo conhecimento necessário à boa formação para atuar como Enfermeira”, afirma. E completa: “Tenho orgulho em dizer que a USF
me deu toda base para conquistar meus objetivos profissionais”.

Campus

Campinas

Ex-aluno de Farmácia abre

instituição de ensino em Rondônia
Tudo começou em 2009. O primeiro passo se resumiu em
uma pesquisa para mensurar o grau de satisfação de profissionais e acadêmicos em relação ao ensino de Rondônia.
Logo no ano seguinte, o projeto deixou o papel e ganhou
uma formatação arrojada, repleto de inovações e ideias
audaciosas. Nascia, então, o CIAP – Centro Integrado de
Aperfeiçoamento Integral, na cidade de Cacoal, limite com
a Bolívia.
“Com o avanço na economia e diante do imenso progresso, Rondônia passou a exigir um avanço na área educacional. Resolvi investir por que as chances de ascensão financeira e reconhecimento profissional são maiores e mais
aceleradas”, informa o Prof. Plínio Carvalho.  Com o negócio, seu principal objetivo é capacitar o profissional e o aca-

dêmico, aperfeiçoando habilidades necessárias para o sucesso
profissional.
Diversos professores da casa
já ministraram cursos na instituição. Entre eles, destaca-se a
Profa. Márcia, Coordenadora do
Curso de Farmácia do Campus
Campinas. “As instalações da
escola são excelentes, com estrutura equipada e confortável,
com moderno sistema audiovisual, própria para o bom desempenho do aprendizado”, finaliza.

Prof. Plínio Carvalho,
ex-aluno USF

USF comemora o Dia Mundial da Água
com evento aberto à comunidade

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, instituído pela
ONU (Organização das Nações Unidas) em 1992, a Universidade São Francisco promoveu o “Águas sem Fronteiras”.
Aberto à comunidade em geral, o ponto alto do encontro
foi a participação da Engenheira Lina Cabral, do Setor de
Perdas da SANASA (Sociedade de Abastecimento de Água
e Saneamento), que proferiu uma palestra sobre o tema
abordado neste ano pela ONU: “Água para as cidades: respondendo ao desafio urbano”. No total, 450 participantes
estiveram presentes.
Além da palestra, o evento também contou com experimentos realizados pelos alunos. De acordo com o Professor José Roberto Paolillo, Coordenador do curso de Engenharia Ambiental, o evento foi um importante passo para

Lina interage com os alunos

que os alunos possam, a partir do que foi ensinado na sala
de aula, conscientizar toda a comunidade. “Essa é uma preocupação que deve ser de todos nós, pois, nos próximos
50 anos, cerca de 90 a 95% da população mundial será
urbana”, alerta o Professor.

OBSERVATÓRIO
Estagiando e indo além
Danilo Fida concluiu a graduação em Engenharia Ambiental no final do ano passado. Após estagiar dois
anos no departamento HSE (Saúde, Segurança e
Meio Ambiente) da empresa Merial Saúde Animal,
recebeu uma proposta de efetivação.
Hoje, as atividades do Analista Ambiental
compreendem gerenciamento de resíduos,
licenciamento ambiental, controle de efluentes

industriais e suporte às atividades de segurança industrial. “A USF contribuiu de forma significativa na minha formação profissional, proporcionando contato
com professores capacitados e dedicados, além
do suporte para a inserção no mercado, através
de oportunidades de estágio oferecidas pelo NEP
(Núcleo de Empregabilidade)”, conclui.

saofrancisco.edu.br
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ITATIBA

Palestra “Psicologia das Emergências”
mobiliza participantes

O início das aulas do curso de Psicologia foi marcado pela
palestra ‘Psicologia das emergências: um novo desafio para
a profissão’, contemplada pela disciplina Temas Atuais em
Psicologia. Os renomados profissionais da área, ambos do
Instituto Karunã de Assistência em Emergências, Othon Vieira
Neto e Claudia Maria Sodré Vieira, discutiram a atuação do
psicólogo nesse novo campo. A palestra foi aberta a todos os
discentes e docentes do Campus e à comunidade. “Os presentes, que lotaram o Salão Nobre, participaram ativamente
com muitas questões. Vários alunos elogiaram a iniciativa e
a escolha do tema”, acrescenta a Profa. Lucicleide Cantalice,
responsável pelo evento.  

“Fiquei extremamente
satisfeito e, sem dúvida,
foi uma das melhores
palestras que já tivemos
na universidade: muito
esclarecedora e com
profissionais de primeira”,
afirma o aluno do 8º
semestre, André Rossi.

PIBID na USF:

uma proposta que já deu certo

Bolsistas e professores fazem
acompanhamento do programa na escola

Por meio de um projeto institucional com financiamento da
CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação), a USF vem apostan-

do em uma dessas novas propostas de formação de professores, tanto em Itatiba como em Bragança Paulista.
Desde setembro de 2010, o Campus Itatiba vem desenvolvendo o PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Incentivo
à docência) na escola EMEB Inês Prazo Zamboni, no bairro
São Francisco. Participam do programa 20 bolsistas do curso
de Pedagogia, quatro professores da escola, a Profa. Regina Célia Grando, coordenadora de área, além da Profa. Luzia Bueno, coordenadora institucional do PIBID-USF. “Esse
processo tem permitido aos futuros professores conviver com
a prática e refletir sobre ela durante a graduação, o que certamente fará com que a sua formação seja mais completa e
alicerçada na escola verdadeira, da vida, e não aquela que só
existe na teoria”, afirma a Profa. Regina.

OBSERVATÓRIO
Do TCC para o mercado de trabalho
Luis Traúzola se formou em Administração em 2000 e, atualmente, é CFO
(Chief Financial Officer) da empresa
Bobst, uma fabricante de máquinas
para a indústria gráfica e embalagens. O ex-aluno conta que foi o
seu TCC sobre Lucro Econômico,
um tema raro na época, que abriu as
portas para a ocupação do cargo atual.
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Para ele, o curso de Administração é e sempre será atual,
pois um administrador é preparado para ter um conhecimento global de tudo e ser o profissional mais indicado
para assumir responsabilidades de gestão em qualquer
empresa. “Além do aprendizado técnico, a Universidade também tem a preocupação com a formação do ser
humano. Por tudo isso, digo uma coisa para você, aluno do curso: Você está no caminho certo. Aproveite esta
oportunidade!”, aconselha.

Campus

SÃO PAULO

Alunos de Serviço Social
apresentam trabalhos

sobre Regime Militar

Os alunos do 2º semestre do curso de Serviço Social realizaram uma profunda análise de vários ângulos do Regime
Militar, no Brasil. Durante a atividade, foram estudadas as
influências na arte, nas músicas de protesto e na política.
Entre vários trabalhos apresentados, os alunos se caracterizaram e encenaram o momento.

Curso de Psicologia tem

novo Coordenador

Nesse ano, o Professor Milton Sabbag Junior assumiu a Coordenação do curso de Psicologia, no Campus São Paulo e,
uma das novidades, é que as atividades da Clínica Psicológica estarão voltadas para o atendimento de uma ampla gama
de necessidades da população.
De acordo com ele, a realização do atendimento desde o
processo inicial de triagem visa agilizar os atendimentos das
pessoas que necessitam de um encaminhamento específico. “Como, por exemplo, fonoaudiologia, psiquiatria e outros
serviços especializados complementares ao trabalho psicológico. Dessa forma, evitamos a existência de uma lista de
espera grande, agilizamos o atendimento da população e
proporcionamos ganhos evidentes na qualidade do atendimento e da aprendizagem por parte dos estagiários”, afirma.
A clínica também oferece atendimentos nas áreas de psicologia infantil, adolescente e adulto, como nas áreas de psicoterapia familiar e de casal.  

Alunas representam peça durante atividade

A Professora Rosangela Pezoti, da disciplina de Fundamentos Teóricos-Metodológicos do Serviço Social, responsável pelos trabalhos desenvolvidos, ressalta sobre a importância do discente ter uma visão do trabalho do assistente
social na época da Ditadura. “O entendimento da conjuntura
das décadas de 1960 e 1970 no Brasil é fundamental para
contextualizar as mudanças que ocorreram na categoria dos
Assistentes Sociais. É um período de questionamento das
práticas conservadoras e assistencialistas e de organização
da categoria para as mudanças que foram consolidadas na
década de 1980”.

Prof. Milton Sabbag,
Coordenador do curso
de Psicologia
Campus São Paulo

OBSERVATÓRIO
CONSTRUINDO UMA CARREIRA
Simone Silva do Nascimento é aluna do 9º
semestre de Direito. Durante sua vida acadêmica, já realizou estágio na Fundação
PROCON (Procuradoria de Proteção e
Defesa do Consumidor), onde atuou na
atividade de orientação ao consumidor,
formalização de reclamações em relação de consumo, conforme a Lei 8078/90.
Hoje, na SPPREV (São Paulo Previdência),
órgão do Governo do Estado de São Paulo, na

Procuradoria Jurídica, elabora petições, examina e
realiza carga de processo junto ao Fórum, além
de auxiliar o Procurador. “Penso que o estágio
é fundamental para a minha formação, pois
tenho colocado em prática todo o aprendizado que a Universidade São Francisco tem
me proporcionado. Com certeza, entrarei
mais preparada para o mercado de trabalho
depois de formada”, afirma Simone.

saofrancisco.edu.br
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Mercado de
Trabalho

O que o mercado de trabalho
espera de você

Os professores coordenadores dos cursos de Engenharia Civil (Campus Itatiba), Cristina Fassina, e de Engenharia Mecânica
(Campus Campinas), Francisco Ubaldo, dão dicas importantes sobre as possibilidades de atuação nas respectivas áreas.
Confira!

Engenharia Civil
Profa. Cristina Fassina,
Coordenadora do curso
de Engenharia Civil do
Campus Itatiba

Com a facilidade de
obtenção de créditos
e o incentivo do governo federal a projetos como o PAC (Programa de Aceleração
do Crescimento), o
Minha Casa Minha
Vida, e o aumento da
oferta de imóveis, o setor da construção civil tem sido um
dos principais responsáveis pelo crescimento econômico do
país. Como resposta a esse dinamismo, ampliou-se, consideravelmente, o número de postos de trabalho no setor.
Incorporadoras e construtoras aproveitam esse momento
favorável para lançar mais empreendimentos e, nesse sentido, buscam por profissionais especializados em gestão,
produção, orçamentos, coordenação de obras, que determinam a velocidade com que as obras serão executadas,
que tenham visão estratégica, conhecimento de obras e bom
relacionamento interpessoal.
O profissional deve ter o domínio técnico básico amplo das
várias especialidades que compõem a edificação e conhecer
as tecnologias mais usadas no segmento da construção em
que irá atuar, buscar a redução de custos, conhecer e estudar a viabilidade de tecnologias alternativas, ser capaz de intervir na escolha de uma solução construtiva, com habilidade
comercial e de negociação.
A Engenharia Civil tem gerado tantas oportunidades para
os profissionais especializados que os alunos do curso também já estão sendo contratados antes mesmo de se formarem. Além dos aspectos elencados com o mercado promissor e suas vantagens econômicas, o engenheiro civil pode
concretizar os seus projetos, que se traduz na satisfação,
gratificação e realização profissional e pessoal.
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Engenharia Mecânica
Os desafios mecânicos e o contínuo interesse por novas
descobertas sempre despertaram o interesse do homem. A
Engenharia Mecânica vem evoluindo com a humanidade ao
longo de sua história, desde a invenção da roda até os dias
atuais.
Segundo o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), a demanda por engenheiros no país deve continuar
crescendo e a estimativa é de que em 2020 o Brasil precise de 560 mil a 1,16 milhão de engenheiros, dependendo
do crescimento econômico do país. Em 2009, apenas 38%
dos formados em engenharia estavam no mercado nas suas
ocupações típicas e a previsão para 2020 é de que esse
número aumente para 45%.
De todas as especialidades da Engenharia, a Mecânica é
uma das mais amplas e diversificadas e é apontada como
uma das que mais emprega. O Engenheiro Mecânico pode
atuar em áreas que envolvem projetos, processos, instalações, equipamentos mecânicos e eletrônicos, veículos automotores, transmissão e utilização de calor, bioengenharia,
automação e controle, dentre outras.  
O Engenheiro Mecânico é um profissional com sólida formação e onde quer que desenvolva suas atividades é capaz
de integrar a tecnologia, o meio ambiente e a sociedade.

Prof. Dr. Francisco Ubaldo
Vieira Junior,
Coordenador dos cursos
de Engenharia Mecânica e
Engenharia de Produção do
Campus Campinas

NEP/NRI

USF intensifica programas de intercâmbio em 2011
A Universidade São Francisco, através do NRI (Núcleo de
Relações Internacionais), vem ajudando a concretizar o sonho
de muitos estudantes que buscam valorizar a formação profissional por meio de viagens de intercâmbio. “O sucesso do
convênio do curso de Medicina com a IFMSA (International Federation of Medical Students Association) já é notório, pois vem
permitindo que dezenas de estudantes da USF realizem o estágio clínico cirúrgico e/ou de pesquisa no exterior, ao mesmo
tempo em que a instituição recebe estudantes estrangeiros de
diversos países com muita regularidade”, afirma o Prof. Carlos
Pizzolatto, Coordenador do Núcleo.

México. Como marco desse convênio, a Universidade recebeu,
neste semestre, dois estudantes. Diego Mantecón Ponce e
Enrique Linage Rosado, matriculados em Engenharia de Produção e Administração, respectivamente, no Campus Campinas. O próximo passo do NRI é concluir a seleção de quatro
estudantes da USF para o semestre acadêmico no México, de
agosto a dezembro deste ano.

Estudantes da UMM
frequentam aulas nos
Campi Campinas e Itatiba

Alunos selecionados participaram de palestra em inglês durante
visita da recrutadora da Disney

Para intensificar ainda mais as oportunidades de estudos no
exterior, a USF recentemente firmou um convênio com a UMM
(Universidad Marista de Mérida), uma renomada instituição do

Outro fruto de convênio que vem ganhando força é o Programa Acadêmico e Estágio Remunerado na Florida State
University e Walt Disney World. Prova deste sucesso foi a recente visita à USF da Recrutadora do parque temático, Regina
Maluta, em março. Além de proferir palestra em inglês sobre o
programa mencionado, no Campus Campinas, Regina entrevistou e selecionou 11 estudantes para o semestre acadêmico
e de estágio entre julho de 2011 a janeiro de 2012. “Sem dúvida
alguma, uma oportunidade ímpar para os selecionados, já que
a USF é uma das pouquíssimas e seletíssimas universidades
brasileiras que oferecem esse programa”, finaliza o Professor.

Mini Palestra “Como ser Desejado
pelo Mercado de Trabalho”
Neste mês, o NEP (Núcleo de Empregabilidade) promoveu uma mini palestra nos Campi Bragança Paulista e
Itatiba sobre o tema “Como ser desejado no mercado de
trabalho”, ministrada pelo Prof. Paulo Lot, Coordenador do
Núcleo. O objetivo foi mostrar aos participantes por onde
começar uma carreira e o que fazer para manter a empregabilidade. Durante o encontro, foram abordados temas
como organização de currículos eficientes, marketing pessoal e atitudes de sucesso. No total, as palestras reuniram
alunos, ex-alunos e jovens interessados pelo assunto.
Tópicos como ‘quem é o profissional que as empresas
buscam’, ‘como aumentar suas chances na carreira escolhida’, e ‘quais são as principais oportunidades de trabalho
na atualidade’ também foram abordados no evento. “O perfil exigido dos profissionais está mudando e as exigências
são cada vez maiores. Ou seja, qualificação profissional é

palavra de ordem e nossos alunos precisam estar preparados”, completa o Professor Paulo.

Professor Paulo Lot ministra palestra aos alunos dos Campi
Bragança Paulista e Itatiba
saofrancisco.edu.br
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DICAS E
OPORTUNIDADES

Como montar um

currículo eficiente?
Conquistar um estágio ou uma vaga efetiva nem sempre
é uma tarefa fácil. Afinal, todo o caminho a ser percorrido
é repleto de desafios. O primeiro deles, certamente, está
na dúvida de como elaborar um currículo adequado. Nesse
momento, muitos se perguntam: por onde eu começo? Para
ajudar a vencer esta etapa, a responsável pelo DI (Desenvolvimento Institucional) do Campus Campinas, Ana Lúcia
Guedes, dá algumas dicas. Confira!
O que é principal na elaboração de um bom currículo?
O principal é o foco. O currículo deve estar de acordo com o
perfil da vaga e sempre estar atualizado.
Qual é a ordem que as informações devem estar dispostas? Dados pessoais, escolaridade, cursos, idiomas e
experiências profissionais: sempre começando pela mais
recente. Caso tenha estudado ou vivido no exterior, é válido
colocar como “outras experiências”. Um profissional mais experiente pode colocar abaixo da formação um campo “Perfil
Profissional”, descrevendo conhecimentos em outras áreas
que tenha atuado. Não colocar informações como “proativo,
determinado e fácil aprendizado”, por exemplo.

Como elas devem estar escritas? De forma objetiva,
sem detalhar as tarefas realizadas. É importante manter o
padrão de escrita para todos os campos.
O que deve compor a carta de apresentação? Mencionar formação, tempo de experiência na área, se esta trabalhando atualmente e se possui conhecimento em algum
idioma. Finalizar com nome e contatos. O ideal é que seja
feita para cada vaga que for enviar, mencionando o cargo e
como soube da oportunidade.
Qual a sua principal dica? Não adianta enviar currículo para um perfil diferente, porque as chances de participar
de um processo são mínimas. Não existem bons ou maus
candidatos, existem diferentes perfis. Nem sempre aquela
vaga que parece tão atrativa pelo salário ou benefícios será
a melhor opção para uma pessoa, pois fatores como cultura,
valores e competências são determinantes para a realização
e o sucesso profissional.

Atualize seu currículo no NEP!
Desta forma, o Núcleo poderá encaminhar as vagas
condizentes com o perfil de cada aluno. Procure realizar
esta alteração periodicamente para o setor continuar
auxiliando na aquisição de uma nova oportunidade.
Para isso, acesse www.saofrancisco.edu.br/empregabilidade > Acesso aluno > RA e Senha > Currículo > Alterar Currículo.
Para atualização de seus dados pessoais (endereço, telefone, etc.) é preciso acessar o Aluno On-line – Acadêmico – Dados Cadastrais – Efetuar a alteração necessária - Confirmar. Após ter confirmado essa atualização,
o currículo será atualizado automaticamente em até 24
horas.
Para visualizar as vagas de estágio/efetiva, acesse
www.saofrancisco.edu.br > Serviços Acadêmicos > Núcleo de Empregabilidade > OPORTUNIDADES
Para mais informações, entre em contato com
o NEP de seu Campus.

Ana Lúcia Guedes, responsável pelo DI do Campus Campinas
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PÓS-GRADUAÇÃO

USF inicia aulas de

pós-graduação Lato Sensu
O final do mês de março foi marcado pelo início das aulas
de pós-graduação nos Campi Bragança Paulista, Campinas
e São Paulo. O mercado de trabalho, que se destaca por um
cenário cada vez mais competitivo, torna a busca de atualização constante de fundamental importância para uma carreira promissora.
Como abertura desse semestre, foi realizada a palestra
“Planejamento de Carreira e Desenvolvimento Organizacional”. Conduzido pela executiva Tânia Malosso, Diretora Comercial da SODEXO, multinacional alimentícia com mais de
800 clientes no Brasil, o encontro reuniu 400 participantes.

Salão Nobre fica lotado durante palestra

Boas práticas iniciam mais um

ano letivo no Stricto Sensu
O ano de 2011 começou com boas notícias dos programas
Stricto Sensu. O programa em Psicologia, por exemplo, ampliou o número de projetos de pesquisas com outras universidades, que redundaram em pós-doutorados, publicação de artigos e normatização de instrumentos. “Receber
docentes da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro),
da UFSCAR (Universidade Federal de São Carlos) ilustra o
respeito que o Programa vem ganhando nos últimos anos.
Ao lado disso, os projetos desenvolvidos em parcerias com
os docentes de várias instituições permitem que sejam fortalecidos os grupos de pesquisa”, afirma a Profa. Ana Paula
Noronha, Coordenadora do Programa.
O Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Educação realizou, em março, o Seminário Interno de Pesquisa.  
Uma das palestras abordou o tema “Diálogos de pesquisa
na perspectiva histórico-cultural”, que contribuiu para estabelecer discussões teórico-metodológicas sobre pesquisa
em Educação. Durante o encontro, alguns alunos egressos
apresentaram suas pesquisas recém-concluídas e, os mestrandos e doutorandos, apresentaram seus projetos em andamento, possibilitando aos alunos ingressantes um conhecimento quanto às produções acadêmicas que vem sendo
desenvolvidas.
Já o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciências da Saúde traz como destaque a pesquisa “A batalha
contra as superbactérias”. Executada pelos pesquisadores
Lúcio Caldas e Michele Sampaio, o estudo busca compre-

ender os mecanismos de patogenicidade bacteriana. O
tema ganhou importância em 2010, quando houve o aumento alarmante de casos de pacientes infectados pelas superbactérias KPCs. Apenas no Brasil foram quase 200 casos
registrados e 18 casos de mortes confirmadas somente no
Distrito Federal.

Pesquisadores em laboratório dão andamento ao estudo

saofrancisco.edu.br
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NÚCLEO DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA

USF participa do Projeto Rondon 2011
A USF participa, pela quarta vez, do Projeto Rondon. Desta vez,
a equipe desenvolverá atividades nas áreas de Saúde, Direitos
Humanos e Justiça, Educação e Arte, e Cultura na Operação
Tuiuiú, no município Glória D’oeste-MT, durante o mês de julho. Coordenada pelo prof. Paulo de Tarso Carobrez, a equipe
é composta por oito alunos e dois professores. Acompanhe as
etapas consultando o aluno on line!

Acolhida aos calouros no Campus Bragança

Os alunos ingressantes do Campus Bragança Paulista foram
recepcionados em evento realizado no dia 1 de fevereiro.  Os
novos estudantes receberam informações sobre a importância da realização das atividades complementares, os cursos
e projetos de extensão da Universidade e a responsabilidade
do profissional perante o mercado de trabalho. No encerramento, os recém-ingressados
puderam conferir a apresentação dos alunos da Oficina de
Violão e também do Grupo de
Teatro USF com o espetáculo
“A vendedora de limões”.

Saúde e Qualidade de Vida no Campus Itatiba

Dentre as atividades oferecidas pelo NEXT (Núcleo de Extensão Universitária) do Campus Itatiba, neste primeiro semestre,
encontram-se os cursos de extensão em Tai-Chi-Chuan e a Ginástica Laboral. Ambas as atividades são oferecidas durante o
ano e divididas semestralmente para atender aos colaboradores
da USF e comunidade local em referenciais de saúde!

Questão racial, política e cidadania no Campus Campinas

No dia 14 de março, o Frei José Antonio Cruz Duarte e o Prof.
Cláudio Maurício Zorzan, que ministram a disciplina Estudo do
Homem Contemporâneo no Campus Campinas, uniram as turmas dos cursos de Engenharia de Produção, Mecânica e Elétrica para assistirem duas palestras. A primeira contou com o tema

“A questão dos afrodescendentes no Brasil, do descobrimento
aos dias atuais”, com o Dr. Ademir José da Silva, advogado, que
preside a Comissão do Negro e de Assuntos Anti-discriminatórios na OAB Campinas e é ex-diretor do PROCON no município.
A segunda palestra abordou o tema “Política e Cidadania”, com
Marco André Dias Cantanhede, Analista de Sistemas, Gerente
Executivo da IBM, mestrando da UNICAMP e que tem grande participação em atividades ligadas à política e cidadania da
RMC (Região Metropolitana de Campinas). Após palestras,
houve um debate com os alunos sobre os temas decorridos.
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Confira os cursos que o NEXT (Núcleo
de Extensão Universitária) ofereceu
neste semestre:
•  Aplicação prática da ISO 9001:2008 nas empresas
• Canto Livre
• Clínica Ortodôntica Preventiva e Interceptora
• Curso de Cirurgia Bucal
• Curso de Radiologia Aplicada à Área da Saúde
• Curso de Tai-Chi-Chuan
• Curso de Teatro
• Curso de Ventilação Mecânica
• Oficina de Violão
Para obter informações de futuros cursos, acesse o site:
http://www.saofrancisco.edu.br/braganca/extensao/cursos/

