EVENTOS
Palestras e encontros
que contribuem com
a evolução acadêmica
e profissional.

NOVIDADES
Cursos rápidos para
formação na área de
Gastronomia.

EDUCAÇÃO
Pós-Lato Sensu:
A importância da formação
contínua para o sucesso
profissional.

Editorial

Institucional
USF lança Programa de Leitura neste semestre
Iniciativa também contribui para bom
desempenho no ENADE, em exames
e concursos públicos

UM MOMENTO DECISIVO

Retomando experiências desenvolvidas anteriormente, a USF
(Universidade São Francisco) institui o Programa de Leitura aos alunos de
todos os cursos da graduação. A iniciativa, que reúne atividades práticas
de leitura, interpretação de textos e escrita, tem o objetivo de empreender
ações para contribuir com o desenvolvimento de habilidades que facili-

Bem-vindo, novo aluno,
bem-vindo, veterano!
A USF (Universidade São Francisco) se alegra com sua

USF conta com novo PDI

presença na comunidade universitária e todos nos sentimos honrados com a confiança que você deposita ao vir realizar sua formação nesta instituição. Desejamos que sua permanência na USF
seja muito feliz e proveitosa.
Os estudos universitários são um dos momentos mais deGui Galembeck

cisivos da vida de uma pessoa, pois são uma etapa intensiva de
formação, em que o estudante constrói seu projeto de carreira
profissional e, o que é ainda mais importante, seu projeto de vida.
A formação universitária na USF une três dimensões básicas – científica, profissional e humana – tão importantes e interrelacionadas que nunca deveriam ser buscadas separadamente.
A formação profissional é o aspecto mais visível dos cursos

próprio estudante, quanto os que circulam na sociedade. Jovem ou

superiores e das instituições de ensino. Ao adquirir conhecimentos

adulto, o aluno é convidado a posicionar-se a respeito de questões de-

técnicos para operar no mundo do trabalho, além das indispensáveis

cisivas, escolhendo objetivos e ponderando consequências, constru-

habilidades organizacionais, como trabalhar em equipes, planejar e

indo assim os fundamentos de uma atuação livre e consciente na vida

gerenciar atividades, comunicar-se com eficiência e outras, o univer-

pessoal e profissional.

sitário vai construindo um capital de competências profissionais, que

Também a cidadania é repensada em nossa instituição, com

lhe permite projetar uma trajetória no mercado de trabalho. Contudo,

auxílio dos conhecimentos técnico-científicos, das habilidades or-

a formação profissional tem seus fundamentos nas dimensões cientí-

ganizacionais e da reflexão ética. A formação universitária oferece

fica e humana e delas necessita constantemente.

instrumentos para compreender com maior profundidade a dimensão

A formação científica é alicerce indispensável da educação superior, pois é a capacidade de renovar e desenvolver conhecimentos a

A USF (Universidade São Francisco) aprovou recentemente seu
novo PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional. Documento que
exprime o planejamento geral de uma IES (Instituição de Ensino Superior), o PDI da USF reafirma a Missão e o compromisso da instituição
em promover a educação de qualidade. Elaborado no final de 2011,
o atual documento indica o caminho de consolidação das mudanças
que vem sendo realizadas.
Entre suas diretrizes, se destacam a transferência do Campus São Paulo para o bairro Freguesia do Ó, a nova unidade Cambuí
- Campus Campinas, a abertura de novos cursos de graduação e de
pós-graduação, as inovações no ensino de graduação, a atualização
do corpo normativo da instituição para adequação ao novo Estatuto e
Regimento, além da reestruturação de procedimentos administrativos
e de ferramentas tecnológicas.
Segundo o Prof. Paulo Pozzebon, Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão da USF, o PDI aborda, em geral, os princípios filosóficos
e técnico-metodológicos que norteiam as práticas acadêmicas, assim
como as políticas institucionais para o ensino. “Com o novo PDI, a USF
reafirma sua Missão e seu compromisso de promover a educação de
qualidade a serviço das comunidades em que atua”, completa.

política da organização social e para ampliar as formas de participação
e intervenção.

Calendário acadêmico da USF

partir das fontes de informações específicas e mesmo da experiência

Muito mais que uma escola, a USF é um amplo e dinâmico

profissional que vai permitir ao egresso manter-se atualizado e apto

centro de recursos formativos propostos aos seus estudantes: além

7/6 – Feriado (Corpus Christi)

a exercer com eficácia suas funções. Informações caducam rapida-

das aulas, os laboratórios, bibliotecas, monitorias, iniciação científica,

mente. Conhecimentos podem ser construídos, quando o profissional

cursos e atividades de extensão universitária, pastoral universitária, es-

11/6 a 5/7 – Período
de Matrícula Subsequente

detém métodos e instrumentos conceituais capazes de analisar com

tágios, programas de empregabilidade, disciplinas de enriquecimento

profundidade os fenômenos e acontecimentos, e de neles intervir por

curricular, cursos de pós-graduação, a convivência com colegas, pro-

meio de tecnologias.

fessores e colaboradores. Teóricas, práticas ou vivenciais, individuais

A USF trabalha também para que o estudante possa aprimorar
sua formação humana. Com efeito, oportuniza contatos, networ-

ou em grupo, todas as atividades são instrumentos e oportunidades
para o estudante enriquecer sua formação.

king, amizades e, sobretudo, experiências ricas de convivência e de

A USF convida você para viver intensamente esse momento

relacionamento humano, que favorecem e potencializam o desen-

decisivo e tornar-se o protagonista de sua formação, timoneiro de

volvimento pessoal.

seu projeto de vida e impulsionador de sua carreira profissional.

Os estudos suscitam também a reflexão dos valores éticos,
normas de conduta, princípios e posturas, tanto os assumidos pelo

Prof. Paulo Moacir Godoy Pozzebon

4/10 – Dia de São Francisco
de Assis (Dia Letivo)
12/10 – Feriado (N. Sra. Aparecida)

30/6 – Férias

2 e 3/11 – Recesso Escolar (Finados)

16/7 – Início das aulas:
Internato – Curso de Medicina

15/11 – Feriado
(Proclamação da República)

16 a 18/7 – Alteração
de Plano de Estudos

20/11 – Feriado (Consciência Negra)

30/7 a 5/8 – Alteração
de Plano de Estudos

tam a aprendizagem do alunado da instituição. O programa tem caráter
interdisciplinar, é permanente e, a cada semestre, trará novos temas, textos e estratégias.
De acordo com o Prof. Paulo Pozzebon, Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão, os cursos envolvidos neste 1º semestre de 2012 são: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Psicologia, Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia em Logística, Tecnologia em RH, Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Odontologia. “No entanto, a
partir do próximo semestre letivo, todos os cursos participarão”, completa.
Para o Prof. Carlos Pizzolatto, Coordenador do Núcleo de Licenciaturas e responsável pelo Programa, o PL (Programa de Leitura) aprimora o
desempenho em cada disciplina cursada e a formação de hábitos eficazes
de estudo e de leitura. Além disso, colabora para um bom desempenho
nas avaliações externas, como o ENADE (Exame Nacional de Desempenho
dos Estudantes), os exames de órgãos de classe e os concursos públicos.
“As situações ocasionadas pela leitura podem também incentivar a busca
criativa de soluções e aplicações técnico-científicas, indispensável ao
exercício profissional em quaisquer áreas, permitindo ao aluno uma compreensão prática, profunda e multidimensional dos conceitos estudados”,
afirma.
Para saber mais, acompanhe o Programa que vem sendo desenvolvido pelos professores durante as aulas.

Você conhece as redes
sociais OFICIAIS da USF?
Saiba o que acontece na USF (Universidade São Francisco),
conheça serviços e facilidades, fique por dentro do que é notícia, amplie seu círculo de amizades e troque experiências com calouros e
veteranos dos 4 Campi!
Participe dessa rede que conta com mais de 7 mil seguidores
e acompanhe as dicas de empregabilidade e de intercâmbio, além
de novidades sobre o mercado de trabalho, cursos de extensão, pósgraduação, concursos culturais e muito mais!
Cada vez mais brasileiros estão conectados às redes sociais:
siga essa tendência, curta a USF e retweet conhecimento!

Curta:
unisaofrancisco

8/12 – Feriado Municipal
Bragança Paulista e Campinas

1/8 – Início das aulas: Graduação

10/12 a 7/1 – Matrícula
Subsequente (Graduação)

6/8 – Início das aulas:
Pós-Graduação Stricto Sensu

12 a 20/12 – Matrícula subsequente
(Stricto Sensu)

Siga:
unisaofrancisco
Assine:
mktusf

7/9 – Feriado (Independência do Brasil) 15/12 – Férias: Internato – Medicina
8/9 – Feriado Municipal Itatiba

22/12 – Férias

Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão da USF
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Acontece na USF
Aluno USF é selecionado para o Programa Ciência
sem Fronteiras

Programa de Avaliação Institucional:
sua participação é fundamental!
O Programa de Avaliação Institucional, realizado pela CPA (Comissão Própria de
Avaliação), é uma ferramenta que permite avaliar a qualidade acadêmica, o desenvolvimento e
a infraestrutura da Universidade. Participando da avaliação você, aluno, tem a oportunidade de
compartilhar com uma Comissão Própria suas necessidades em relação à instituição.
Para responder ao questionário, você não precisa se identificar. Basta acessar o Aluno Online no período de 14 de maio a 15 de julho. A discussão dos resultados acontece a partir de
diferentes iniciativas, como as reuniões dos membros da CPA, com docentes, dirigentes e com
alunos representantes de sala.
São mais de oito anos escutando nossos alunos e promovendo melhorias!

Davi, selecionado pelo Programa
Ciência Sem Fronteiras, está na
Hofstra University, em Nova York.

Davi Gimenez foi contemplado com uma
bolsa de graduação sanduíche nos EUA

O ENADE VEM AÍ...

nos EUA que analisaram itens como histórico escolar da graduação,
cartas de referência e proficiência em língua inglesa.

Do total de 686 alunos em todo o Brasil, Davi Gimenes, aluno

De acordo com Davi, a experiência está contribuindo e

do curso de Medicina do Campus Bragança Paulista, foi um dos con-

muito para o aprimoramento da formação profissional. “Além de

templados com uma bolsa de graduação sanduíche nos Estados Uni-

desenvolver fluência no idioma, assisto as aulas com excelentes pro-

dos, por meio do Programa Ciência sem Fronteiras. A iniciativa, fruto

fessores e tenho acesso a materiais muito bons. Por isso, meu plano é

do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Ministério da

concluir a faculdade de Medicina na USF (Universidade São Francisco)

Educação, promove a internacionalização da ciência, da tecnologia,

e, quem sabe, realizar uma especialização no exterior, por meio do

da inovação e da competitividade brasileira através do intercâmbio

Programa Ciência sem Fronteiras”, completa.

e da mobilidade internacional. Desde o início do primeiro semestre

Para a Profa. Denise Priolli, Coordenadora do curso de Medici-

de 2012, Davi está aprimorando seus conhecimentos na Hofstra Uni-

na, em tempos de globalização o mundo torna-se cada vez menor

versity, em Nova York.

e as línguas universais mais faladas. “Por isso, o papel dos intercâm-

“Aqui, frequento as aulas, posso desenvolver pesquisas

bios internacionais não é apenas a busca da melhor formação téc-

científicas e concorrer a vagas de estágios. Ou seja, posso participar

nica, mas a compreensão da complexidade global, que trazem novas

de todas as atividades como qualquer outro aluno matriculado na

formas do pensar. O que fazer com as novas informações é o que

Hofstra”, conta Davi, de Nova York, ao USF Express. Por intermédio do

se deseja dos novos profissionais que disputam um mercado alta-

IIE (Institute of International Education), a Capes (Coordenação de

mente qualificado. Neste sentido, os intercâmbios produzem grande

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) buscou instituições

diferencial nos currículos dos jovens”, finaliza.
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Desbravando a arquitetura do Brasil
Eventos USF: aprimorando a formação
profissional dos participantes

Alunos de Arquitetura e Urbanismo viajam
para as capitais do país e aprimoram o
conhecimento na área
O curso de Arquitetura e Urbanismo desenvolve uma se-

Durante as viagens, os alunos realizam registro fotográfico

quência de viagens didáticas como parte da formação dos alunos. O

e produzem relatórios para responder questões elaboradas pelos

objetivo principal é permitir o conhecimento de obras arquitetôni-

professores, atividade que fornece informações para responder ao

cas, urbanísticas e de conjuntos históricos. Uma dessas viagens

ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes). Barbara

aconteceu recentemente, entre os dias 28 de abril e 1o de maio, com

Oriani, do 9º semestre, é uma das alunas que participa e colabora

destino à Brasília, onde a programação envolveu visitas às obras do

na organização dos passeios. “As viagens são muito didáticas e di-

arquiteto Oscar Niemeyer e ao planejamento urbano de Lúcio Cos-

vertidas, sendo que sempre há o acompanhamento de um Professor

ta, além de palestras. A próxima acontecerá em breve, no dia 19 de

para nos explicar os projetos de arquitetura que vamos ver ao vivo”,

maio, para São Paulo. Os interessados em participar devem contatar

afirma.

a Coordenação do curso.

Ela conta que, com esta iniciativa, também já conheceu obras

“Esta próxima viagem tem como finalidade conhecer a Es-

arquitetônicas de São Paulo, Belo Horizonte/Ouro Preto, Brasília e Cu-

tação da Luz, o Museu da Língua Portuguesa, a Pinacoteca e a Sala

ritiba. “Acho extremamente importante o arquiteto ter uma visão real

São Paulo, onde os alunos assistirão à apresentação da Orquestra

dos locais e projetos para que seu repertório se estenda e para que

Sinfônica”, conta a Profa. Glacir Fricke, Coordenadora do curso de Ar-

ele cresça cada vez mais como um profissional competente”, finaliza.

Dia da Luta Antimanicomial, XVIII
Encontro de Iniciação Científica e
XXX Semana Médica acontecem em
maio

O evento, que contará com a participação o Prof. Dr. Ubiratan D’Ambrosio, Professor Emérito da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), visa contribuir para a
construção do conhecimento sobre as dimensões que
fundamentam a universidade: o ensino, a pesquisa e

Visando aprimorar a formação profissional e

a extensão. A expectativa é que a troca de saberes e a

proporcionar novas experiências à comunidade acadêmi-

produção de conhecimentos promovam ações sociais e

ca e ao público externo, Coordenadores e Professores da

científicas.
Já nos dias 22, 23 e 24 de maio será realizada a

USF (Universidade São Francisco) promovem, em 2012,

XXX Semana Médica. O evento, que é voltado para es-

diversas palestras, eventos e encontros.
Um deles é o evento em comemoração ao Dia da

tudantes e profissionais da área da saúde, discorrerá so-

Luta Antimanicomial, que acontece nos próximos dias 14

bre urgências e emergências médicas nas principais áreas

e 15 de maio. Sediado nos Campi Campinas e Itatiba, o

da Medicina, como Cardiologia, Pneumologia, Pediatria,

encontro abordará o tema “Vinte e cinco anos de Reforma

Psiquiatria e Ginecologia. Contará também com quatro

Psiquiátrica: avanços e dificuldades” e debaterá sobre as

minicursos, além da presença dos seguintes palestrantes:

conquistas e os desafios deste movimento que, desde

Prof. José Gustavo Parreira, Médico Assistente e Professor

1987, vem implementando novos modelos para com-

da Santa Casa de São Paulo; Dr. Guilherme Sobreira Spi-

preender a saúde mental. Será aberto a toda comunidade

na, Médico Assistente da Unidade Clínica de Valvopatias

acadêmica da USF, assim como a comunidade externa em

do Incor (Instituto do Coração); e o Dr. César da Camara

geral.

Segre, membro do Departamento de Cirurgia do HCF-

quitetura e Urbanismo do Campus Itatiba.

Turma de Arquitetura em uma das
visitas realizadas à Brasília.

No mesmo mês, será realizado o XVIII Encontro de

MUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da

Iniciação Científica, o XI Encontro de Pós-Graduação e o

USP), Diretor do CIM (Centro Integrado de Inovações Tec-

VII Encontro de Extensão Universitária e Seminários de Es-

nológicas Aplicadas à Medicina - Hospital Alemão Oswal-

tudos do Homem Contemporâneo - V Ciclo. Promovidos

do Cruz), e Médico Assistente do setor de Uro-oncologia

no Campus Campinas, nos dias 16 e 17, os encontros con-

do HCFMUSP.

tam com o apoio de todos os Campi e terão como tema:
“Pesquisa e Políticas Públicas: a convergência necessária”.
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Atualidades

Agenda USF
s agendados:
Confira os próximos evento
Maio
EVENTO

ional de Formação
III Encontro PARFOR (Plano Nac
ica)
Bás
o
de Professores da Educaçã
tária Farmacêutica)
JUFARCAMP (Jornada Universi
Público
Fórum de Farmácia – Servidor
Atualidades Jurídicas
Palestra Dia do Enfermeiro
Luta Antimanicomial
Luta Antimanicomial
a
Encontro de Iniciação Científic
XXX Semana Médica

ciplinar dos Cursos de
INTERTEC (Trabalho Interdis
ologia em Processos Gerenciais)
Tecn
e
a
ístic
Tecnologia em Log

DIA

ÁREA DO CONHECIMENTO

2a4

Humanas

7 a 11

Saúde

10

Saúde

15

Humanas

15

Saúde

14

Saúde

15

Saúde

16 e 17

Todas

22 a 24

Saúde

28 a 31

Tecnológicas

CAMPUS
Bragança Paulista
Campinas
Bragança Paulista
Campinas
Bragança Paulista
Campinas
Itatiba

A ausência de mão de obra especializada e bem

Todos

qualificada no segmento logístico se agravará nos próximos

Bragança Paulista
Bragança Paulista

Dia Mundial do
Meio Ambiente

ÁREA DO CONHECIMENTO

5

CAMPUS

Tecnológicas

Campinas

das Confederações, em 2013, Copa do Mundo, em 2014, e
tecimentos agendados a exploração do petróleo no pré-sal, na

Junho
DIA

cinco anos, com a ocorrência dos seguintes eventos: Copa
Olimpíadas, em 2016. Também está incluso no rol de aconbacia de Santos, que será realizada a partir de 2015. Como os

Agosto
EVENTO

Falta mão de obra especializada
para o segmento logístico

profissionais da área devem se preparar para atender a essas

EVENTO

DIA

Jornada
Jurídica

ÁREA DO CONHECIMENTO

20 a 24

Humanas

Semana
da Psicologia

27 a 29

Saúde

CAMPUS

demandas? A Profa. Lilian Bellan, Coordenadora do curso Tec-

Bragança
Paulista

nologia em Logística, aborda o assunto.

Campinas

diferencial nas operações logísticas. Por isso, os profissionais

“Hoje, o chamado capital intelectual representa um
do segmento devem investir em atualização constante, através
de ensino e pesquisa, para atender às demandas dos eventos

Setembro

que estão por vir nos próximos anos”, comenta a Profa. Lilian.
Segundo ela, a estrutura logística empresarial depende

EVENTO
Palestra – Dia do Profissional de Educ
ação Física
VII Jornada Cientifica e Tecnológica
II Semana da Empregabilidade e Emp
reendedorismo
IV PARFOR (Plano Nacional de Form
ação de Professores da
Educação Básica) e XXXI SEMAPE (Sem
ana da Pedagogia)
Jornada Integrada – Farmácia, Enfe
rmagem e Fisioterapia

DIA

ÁREA DO CONHECIMENTO

3

Saúde

4e5

Todas

10 a 14

Humanas e Tecnológicas

17 a 21

Humanas

24 a 29

Saúde

CAMPUS

de investimentos contínuos, que visam a redução de custos e

Bragança Paulista

o aumento da competitividade, tais como modernização de

Campinas

portos e aeroportos, inovações de veículos e também de uma

Bragança Paulista

logística sustentável. Com o objetivo de formar profissionais

Bragança Paulista

cada vez mais integrados com a realidade prática do mercado,

Bragança Paulista

os alunos do 5° semestre do curso de Tecnologia em Logística
da USF (Universidade São Francisco) visitaram o porto de Santos no dia 24 de março.
“Lá, eles tiveram a oportunidade de verificar, pes-

Outubro
EVENTO
Semana Empresarial
Feira de Marketing
Semana da Arquitetura
ENCET
e Tecnológicas)
(Encontro de Ciências Exatas
Palestra – Dia da Fisioterapia
III Encontro Interdisciplinar
Franciscana)
JOF (Jornada Odontológica

mica Franciscana)
IX SEQUIFRAN (Semana de Quí

DIA

ÁREA DO CONHECIMENTO

1a5

Humanas

3a5

Humanas

8 a 11

Humanas

8 a 11

Tecnológicas

11

Saúde

18 a 20

Todas

22 a 26

Saúde

29/10 a 1/11

Exatas

CAMPUS
Itatiba

soalmente, a estrutura de trabalho do maior porto do Brasil e
da América Latina, os tipos de navios que são recebidos em

Itatiba

Santos e os terminais de carga existentes no porto, além dos

Itatiba

equipamentos utilizados nas operações de carga e descarga

Itatiba

dos navios”, conta a Profa. Lilian.

Bragança Paulista
Campinas
Bragança Paulista
Bragança Paulista
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Profissionais do Futuro
Engenharias do amanhã:
atuações específicas tendem a se firmar nos próximos anos

NEP
APROVEITE OS SERVIÇOS do NEP e conquiste um lugar
no mercado de trabalho
Desde 2007, a USF (Universidade São Francisco) oferece serviços de empregabilidade aos alunos da instituição. O trabalho é realizado por
meio do NEP (Núcleo de Empregabilidade e Atendimento Psicopedagógico) que aproxima os estudantes do mercado de trabalho. Com mais de
2100 empresas cadastradas, o NEP organiza um banco de dados com currículos de alunos e ex-alunos, divulga as vagas ofertadas pelas empresas
cadastradas, além de promover e estimular convênios, acordos e projetos com as diversas organizações.

O superaquecimento do mercado

O NEP ainda oferece palestras, orientação nas eventuais dificuldades do processo ensino-aprendizagem e apoia a emissão, o registro e o

de Engenharia de Produção e de Engenharia

controle da documentação de estágio. Para visualizar as vagas disponíveis, acesse www.usf.edu.br/nucleo_empregabilidade.

Ambiental e Sanitária tem provocado um

Para a aluna do curso de Psicologia do Campus Campinas, Patrícia Silvestre Watanabe, o NEP é mais do que um apoio. “Além de nos aproxi-

aumento na busca de gestores de RH (Re-

mar do mercado de trabalho, o Núcleo faz a articulação com as empresas para que os nossos direitos não sejam burlados e para garantir bolsas

cursos Humanos) por profissionais da área.

de estágio dignas. Podemos contar com o NEP para esclarecer dúvidas e pedir orientações em relação aos nossos cursos e todo nosso trajeto uni-

O cenário tende a se firmar nos próximos

versitário. Eu já contei com o NEP e me dei bem!”, conta Patrícia, que é estagiária da Algar Telecom, empresa reconhecida como uma das maiores

anos, devido a alguns fatores que já estão

e melhores empresas brasileiras, segundo ranking da revista Exame.

em andamento, assim como outros que
ainda estão por vir.
Um

deles

é

a

presença

Onde fica o NEP?

dos

Engenheiros de Produção ocupando cargos nos bancos. Focados na otimização dos
processos, esses profissionais se destacam

Campus Bragança Paulista

por trabalhar o máximo de resultados com

Local: Sala 211 - Prédio Central

o mínimo de recursos. “Nos últimos anos, o

Contato: (11) 2454-8042

raciocínio lógico e as ferramentas de otimi-

nepbp@saofrancisco.edu.br

zação, temas estudados em sala de aula,
têm garantido a inserção na área e gerado
bons resultados”, aponta o Prof. Alexandre
Leme Sanches, Coordenador do curso de

Campus Campinas

Engenharia de Produção dos Campi Bra-

Local: Pátio Central

gança Paulista e Campinas.

Contato: (19) 3779-3320

Para o Prof. Fernando Gentile, Co-

Projetistas, gerentes de departamento e consultores são os principais setores onde

ordenador do curso no Campus Itatiba, o

os Engenheiros Ambientais e Sanitários têm sobressaído atualmente. Segundo o Prof. José

mercado consumidor tem exigido produ-

Roberto Paolillo Gomes, Coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária dos

tos e serviços de qualidade a preços com-

Campi Bragança Paulista e Campinas, são colocações que se solidificam com a Copa do Mun-

petitivos, o que faz com que as empresas

do e as Olimpíadas no Brasil. “É a Engenharia para os próximos 10 ou 15 anos, pois os eventos

desenvolvam ou utilizem novos métodos

demandam infraestrutura, saneamento básico, sem falar na análise dos impactos ambientais.

e tecnologias em seus processos produ-

Inclusive, tais impactos ambientais têm ganhado maior notoriedade nos últimos dias com a

tivos e de negócios. “Neste contexto, o

realização da Rio +20, o que demonstra a atualidade e o futuro da profissão”, completa.

nepcps@saofrancisco.edu.br

Campus Itatiba
Local: Térreo - Prédio das Engenharias
Contato: (11) 4534-8050
nepit@saofrancisco.edu.br

Engenheiro de Produção, com sua visão

A Rio+20 será realizada entre os dias 13 e 22 de junho de 2012, no Rio de Janeiro. É as-

sistêmica, ganha espaço e destaque, uma

sim conhecida porque marca os vinte anos de realização da Conferência das Nações Unidas

Campus São Paulo

vez que a formação o capacita a desen-

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e deverá contribuir para definir a agenda

Local: Térreo - Central de Atendimento

volver atividades básicas de uma em-

do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas. A conferência, que reúne diver-

Contato: (11) 3411-2951

presa, além de participar ativamente na

sos Chefes de Estado e de Governo dos países-membros das Nações Unidas, terá dois temas

nepsp@saofrancisco.edu.br

gestão dos sistemas que as compõem”,

principais: “A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação

conclui.

da pobreza” e “A estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável”.
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Next

NRI
NEXT oferecerá
cursos rápidos
na área de
Gastronomia

Alunos USF
são aprovados
para mais uma
temporada de
estágios na Disney

Ultimamente, muito tem se discutido sobre a valorização curricular que os cursos rápidos têm proporcionado para quem busca
aumentar a chance de inserção no mercado de trabalho. Uma iniciativa que endossa essa afirmação é o programa “Via Rápida Emprego”,
lançado pelo Governo do Estado de São Paulo em 2011, com o objetivo de obter a qualificação profissional por meio dos cursos rápidos.
Assim como tal, a USF (Universidade São Francisco) entende que essa
forma de capacitação promove o diferencial no currículo, que tanto é
procurado pelas empresas. Por isso, a partir do próximo semestre, o
NEXT (Núcleo de Extensão Universitária) oferecerá cursos rápidos na

Paulo Leite, durante a entrevista com a recrutadora Regina Maluta.

área de Gastronomia.
Coordenados pela Profa. Andréia Pimentel, do curso Tecnologia em Gastronomia, os cursos visam complementar e trazer

Interessados têm tempo hábil para se preparar e concorrer no próximo processo seletivo

conhecimento aos alunos chefs e aos amantes da culinária. “A pre-

Neste semestre, mais dois alunos USF (Universidade São Francisco) foram aprovados para participar do treinamento acadêmico promovido pela FSU (Florida State University) e a Walt Disney World, por meio de convênio firmado com o NRI (Núcleo de Relações Internacionais). Paulo

tos, massas fresca, doces finos para banquetes, sorvetes e sorbets,

Leite, aluno do 4º semestre de Engenharia de Produção, e Pedro Nascimento, aluno do 3º semestre de Engenharia Mecânica, ambos do Campus
Campinas, foram selecionados pela recrutadora da Disney, Regina Maluta, para a temporada 2012-2013. Os interessados em participar da próxima
edição do programa, que será realizada em 2013 e inclui cursos e estágio remunerado em um dos maiores complexos de lazer do mundo, possuem
tempo hábil para se preparar. Acompanhe as dicas da recrutadora Regina, aprimore suas competências e enriqueça a experiência acadêmica!

conhecer melhor a moderna estrutura da USF na área. O objetivo de

Para ter êxito no processo seletivo, o principal pré-requisito é a fluência na língua inglesa. “Esse é o item primordial, que vem se tonando
cada vez mais seletivo. Além disso, o aluno também precisa ter um perfil receptivo, ou seja, ele precisa estar disposto a aprender como funciona
uma empresa americana, que é bem diferente das brasileiras”, ressalta Regina.
Ainda de acordo com ela, o candidato também deve estar preparado para desenvolver funções de linha de frente, como merchandising, e
atuar na área de alimentos e bebidas, como vendedor e garçom. “Nestas atividades, ele aprenderá sobre padrão de qualidade e desenvolvimento
de soluções criativas”, comenta Regina, que ainda completa: “E, é claro, o aluno deve estar disposto a morar com pessoas de outras nacionalidades.
Aprender novas culturas é um dos principais benefícios”.

sença de chefs renomados ministrando cursos variados como risoenologia, dentre outros, será uma oportunidade para a comunidade
criar esta modalidade de cursos é aprimorar e trazer novas técnicas e
ideias aos pequenos empreendedores que oferecem seus serviços na
cidade de Campinas”, afirma.
Para a Profa. Luciana Parada, Coordenadora do Núcleo,
este tipo de formação agrega valor na experiência curricular do
profissional. “Os cursos rápidos colaboram para a reciclagem dos
conhecimentos e mantêm o profissional atualizado com as demandas do mercado”, destaca.
As inscrições para os cursos de extensão estarão abertas em
junho/2012, já que os cursos terão início a partir de agosto. Para
acompanhar este processo, acesse www.usf.edu.br.

Se você está interessado em participar, envie um e-mail
ao NRI (nri-usf@usf.edu.br) e obtenha mais informações!

Pedro Nascimento foi um dos contemplados

Confira alguns dos convênios firmados pelo NRI:
Fachhochschule Münster (Alemanha)
Baldwin-Wallace College (Ohio/EUA)
Instituto Tecnológico y de Estudos Superiores de Monterrey (México)
Universidad de Rio Cuarto (Argentina)
Instituto Politécnico de Bragança (Portugal)
Universidad de San Buenaventura Medelin (Colômbia)
IFMLS – International Federation of Londrina Medical Students

áreas do conhecimento: Arte e Cultura, Direitos Humanos e

Para conhecer outros convênios, acesse:
www.usf.edu.br/relacoes_internacionais

nos murais do NEXT dos quatro Campi.

Atualmente, a USF oferece Cursos de Extensão em oito
Justiça, Economia e Administração, Educação, Meio Ambiente,
Saúde, Tecnologia e Produção, e Trabalho. Para acompanhar a
oferta dos cursos, acesse o site www.usf.edu.br/extensao. A
divulgação também é feita no Aluno Online, nas redes sociais e
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Pós-graduação Lato Sensu

Pós-graduação Stricto Sensu

Educação continuada:
a fórmula para uma carreira bem-sucedida

Programas de MESTRADO E DOUTORADO contam com grande
capacidade de captação de recursos para pesquisa

A última “Pesquisa Salarial e de Benefícios” da Catho On-

De acordo com o Prof. José Roberto Paolillo Gomes, co-

line, realizada em 2011, estudou o impacto do grau de escolaridade

ordenador do núcleo de Pós-Graduação Lato Sensu, a pesquisa

na média salarial de diferentes níveis hierárquicos nas empresas.

demonstra como a escolaridade é relevante para o desenvolvi-

Os Programas de Pós-Graduação de Mestra-

como a Esteatohepatite não-alcoólica (NASH)”,

Reconhecida como a maior agência de classificados online de cur-

mento de uma carreira bem-sucedida. “A globalização promove

do e Doutorado – Ciências da Saúde, Educação e

afirma a Profa. Alessandra. Outro deles é a pesquisa

rículos e empregos da América Latina, a Catho concluiu que, quanto

a troca de informações com uma velocidade espantosa. Por isso,

Psicologia – e o Núcleo de Pesquisa Acadêmica

do Prof. Marcelo Lima Ribeiro, que estuda o câncer

mais alto for o cargo do colaborador, maior é a probabilidade de ser

estudar, buscar soluções e, principalmente, se atualizar, é fun-

contam com investimentos de agências de fo-

gástrico.

ocupado por um profissional que apostou em uma educação con-

damental aos profissionais que buscam se destacar no mercado

mento externo, como a FAPESP (Fundação de Am-

Já o projeto Educação e Relações Sociais

de trabalho. As Especializações e os MBAs têm esse papel de

paro à Pesquisa do Estado de São Paulo) e o CNPq

na História, coordenado pelo Prof. Dr. Moysés Kuhl-

atualização e de educação continuada”, completa.

tinuada após concluir a graduação.
Isso porque 76,5% dos diretores entrevistados têm ao menos

(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico

mann Jr, envolve seis subprojetos com pesquisas so-

especialização, seguidos por 65% dos gerentes, 44,2% de coordena-

Com o objetivo de acompanhar as tendências do mercado,

e Tecnológico), para o desenvolvimento de pesqui-

bre a história da educação em diferentes períodos e

dores ou supervisores e 36,7% dos profissionais com nível superior.

a USF oferece 15 cursos de especialização e MBAs nos quatro Cam-

sas. Somados, tais recursos, conquistados por meio

localidades. Por fim, o projeto “O modelo hierárquico

Veja a tabela abaixo:

pi da instituição. Para obter informações sobre os cursos, acesse:

da relevância científica dos projetos da USF (Uni-

multinível na avaliação de habilidades de estudantes

www.usf.edu.br/especializacao.

versidade São Francisco), ultrapassa R$ 1 milhão. O

em diferentes níveis de ensino” é coordenado pela

total investido reflete a importância dos temas es-

Profª Drª Claudette Maria Medeiros. A pesquisa tem

tudados e o know how dos professores envolvidos.

por objetivo verificar quais são as variáveis que

Um desses projetos é coordenado pela

melhor predizem as habilidades dos estudantes de

Nível hierárquico

MBA

Especialização

Formação superior

Não fez ou não
concluiu Universidade

Diretoria

36,1%

25,8%

19,2%

4,4%

Gerência

28,9%

30,0%

28,7%

6,3%

Coordenação/Supervisão

14,1%

26,6%

26,6%

19,2%

Profissionais com nível superior

8,1%

25,4%

48,9%

14,3%

Prof Alessandra Gambero, do Programa de Mestraa.

diferentes níveis de ensino.

do e Doutorado em Ciências da Saúde. Trata-se de

Além dos citados acima, diversos outros

um estudo para compreender como se estabelece

Professores dos PPGSS (Programas de Pós-Gradu-

a inflamação no fígado durante o desenvolvimen-

ação Stricto Sensu) têm projetos significativos no

to da obesidade. “Em indivíduos obesos é alta a

âmbito do desenvolvimento de pesquisas com fi-

incidência de alterações inflamatórias hepáticas,

nanciamento externo.
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