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“O cordão franciscano, composto por três nós, simboliza os votos de pobreza, obediência e castidade. 

A pobreza é uma atitude interior de desprendimento de tudo o que aprisiona e impede o ser humano de 
viver em profunda comunhão com Deus. É um modo de ser que liberta a pessoa da cobiça, da ganância e 
da busca insaciável pelos bens terrenos, para viver as virtudes da gratuidade, da simplicidade, da partilha 
e da solidariedade. É uma atitude existencial de gratidão à bondade divina e de amor incondicional ao 
próximo.

A obediência é uma atitude humilde para escutar e fazer a vontade de Deus Pai. Isso exige renúncia, 
engajamento e disposição para servir, viver os valores cristãos e franciscanos, na total fidelidade ao 
Altíssimo. É uma atitude de minoridade e de adoração à divindade, como nos ensina a Sagrada 
Escritura: ‘Adorarás ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua 
inteligência e somente a Ele servirás’. 

A castidade é uma atitude livre para ser e viver a pureza do corpo, da mente e do coração no amor a 
Deus e a todos os seres vivos. É um modo afável de relacionar-se com a criação de Deus, de saber ouvir 
a mensagem que cada ser enuncia, respeitando o valor de cada um no conjunto de todos os seres. É uma 
atitude de reverência e de afeição por todas as criaturas do universo, na total gratuidade e comunhão com 
o Criador.”

Frei Mário José Knapik, ofm.

O CORDÃO FRANCISCANO E O SIGNIFICADO DOS TRÊS NÓS
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ENTENDENDO O RELATÓRIO
Por meio deste relatório, a Universidade São Francisco divulga as ações de cunho social, ambiental e econômico, 

voltadas para seus alunos, funcionários e comunidade. O Relatório de Sustentabilidade é publicado anualmente 

desde 2008, sendo até 2011 denominado Relatório Social. 

As ações aqui apresentadas foram realizadas entre 1.° de janeiro e 31 de dezembro de 2015, em território brasileiro, 

considerando os campi presentes no estado de São Paulo, nas cidades de Bragança Paulista, Itatiba, Campinas e São 

Paulo. Sua estrutura divide-se em Perfil; Ensino, Pesquisa e Extensão; Institucional; Social. 

A elaboração deste documento é coordenada pelo Setor Sustentabilidade, com o envolvimento de diversas outras 

áreas que fomentam a estruturação dos textos e das imagens. Esta publicação tem caráter voluntário e não é 

submetida à verificação externa.  

Limites do Relatório
Esta publicação contempla os quatro campi que compõem a USF. Em caso de dúvidas relativas a este material, entre 

em contato com o Setor Sustentabilidade: sustentabilidade@bomjesus.br – Telefone 41 2105 4923, ou acesse o site: 

www.usf.edu.br. 

Tema 2015
Este ano, em comemoração aos 40 anos da Universidade São Francisco, o Relatório de Sustentabilidade traz o tema 

Construindo uma História de Educação e Formação para um Mundo Melhor, no qual o leitor poderá conhecer um 

pouco mais sobre a história franciscana e sua atuação na comunidade. 

A Universidade São Francisco 

é uma instituição de ensino 

pertencente à Casa de Nossa 

Senhora da Paz – Ação 

Social Franciscana. Por 

meio do seu Relatório de 

Sustentabilidade apresenta 

suas mais significativas ações 

desenvolvidas em 2015.
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DIMENSÃO
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

DIMENSÃO
INSTITUCIONAL

DIMENSÃO
SOCIAL

SUMÁRIO



UMA HISTÓRIA FRANCISCANA
 
Qual a importância de um nome? Sabe-se que, quando 
surgiram, os nomes próprios designavam as origens de uma 
família e poderiam distingui-la em meio a um povo que 
tinha dificuldade em identificar-se devido ao seu crescimento 
contínuo. Hoje um nome próprio pode ser visto de outra forma 
e ter outras finalidades, mas ainda é crucial para diferenciar 
cada um de nós em meio a bilhões de pessoas no planeta. 
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Da mesma maneira, como um indivíduo que carrega no sobrenome as 

suas origens, uma instituição que recebe o nome de Francisco de Assis 

traz consigo um legado que inspira sabedoria, perseverança e amor ao 

próximo.

Desde a sua criação, a Universidade São Francisco firma-se sobre 

uma história de fé e confiança. Mesmo em meio a tantas mudanças, 

conquistas e desafios, a organização manteve-se constante e pautada 

em seus fundamentos. “Desde o começo adotamos o lema ‘Educação 

para a Paz’, uma inspiração franciscana. Digo que a marca franciscana 

confere ao projeto educacional da USF uma dimensão especial: desafia 

todo profissional saído de seus bancos acadêmicos a prestar seus 

serviços com o objetivo último de ser instrumento da construção do 

progresso e da paz para todos. Por isso, a USF é especial”, afirma Dom 

Caetano Ferrari, um dos três primeiros frades que assumiram o conjunto 

de faculdades mantidas pelo Instituto de Ensino Superior da Região 

Bragantina em 1976. 

Atualmente bispo diocesano da cidade de Bauru, Dom Caetano 

acredita que uma instituição educacional católica e franciscana tem um 

compromisso com os valores do Evangelho, com a doutrina social da 

Igreja e com a espiritualidade que vem de São Francisco. Isso faz parte 

de uma herança deixada por seu patrono, pois em tempos nos quais os 

homens andavam armados para fazer valer as suas próprias leis o jovem 

Francisco levantou a bandeira de um movimento de paz, fundando, 

assim, sua Ordem Terceira e instruindo todos os membros para que 

andassem com o cinto e o ânimo desarmados, carregando apenas a 

expressão “Paz e Bem” nos lábios.

1182 - Na cidade de Assis, na 
Itália, nasce Francisco de Assis. 
Filho de um rico e próspero 
comerciante, primeiramente 
recebeu o nome Giovanni, mas 
seu pai decidiu mudá-lo em 
homenagem à sua cidade natal. 
Durante a juventude, o menino 
alegre e popular em festas 
tornou-se rapidamente um 
ídolo entre os jovens e decidiu 
alistar-se como soldado. Certo 
dia, em uma viagem para uma 
batalha, ele adoeceu com febre, 
quando pensou ter ouvido a voz 
de Deus pedindo que voltasse à 
sua cidade e trabalhasse na sua 
obra. A partir desse momento, 
o jovem abdicou de seus bens, 
levando uma vida de doação e 
humildade até a ocasião de sua 
morte, aos 45 anos, deixando 
um legado que vem servindo 
de exemplo para gerações no 
mundo todo.

Dom Caetano Ferrari

Missão
Produzir e difundir o conhecimento, libertar o 

ser humano pelo diálogo entre a ciência e a fé e 

promover fraternidade e solidariedade, mediante a 

prática do bem e consequente construção da paz.

Visão
Ser reconhecida pela excelência acadêmica, pelo 

dinamismo, pela inovação e pelo compromisso 

para com a sociedade, a justiça, a paz e a ecologia.
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Creio que é a partir da educação e pela educação que uma 

nação se transforma, e considero que o campo educacional é 

um lugar privilegiado para revelar e apontar a pessoa de Jesus 

Cristo como modelo e paradigma de vida, pois é por meio do 

ensino que podemos nos conhecer melhor e nos tornar pessoas 

plenas de ternura e vigor, sobretudo quando edificada nos valores 

franciscanos de solidariedade, fraternidade e paz.

Nesse sentido, o maior desafio enquanto presidente da 

mantenedora da USF, entidade educacional e franciscana, 

é trabalhar na perspectiva da missão de criar condições e 

desenvolver dinâmicas que contagiem todos os membros da 

comunidade educativa no gosto e desejo de conhecer e assumir 

valores e princípios cristãos e franciscanos, que orientem e 

marquem as relações cotidianas, na perspectiva de formar alunos 

criativos e empreendedores, capazes de problematizar com 

competência e responsabilidade o meio no qual se encontram 

inseridos, conscientes do compromisso de contribuir na 

construção de um mundo mais justo e fraterno, solidário e de 

compaixão pelo ser humano e toda a criação, capazes de mostrar 

a todos a importância do amor, do serviço e da humildade – 

valores imperativos da história que construímos na instituição.

Nesse horizonte e enquanto franciscanos e comunitários, 

com a missão de transmitir os valores de Francisco de Assis 

e tendo como proposta o ensino de qualidade, não vivemos a 

lógica do mercado, mas, sim, privilegiamos a educação como 

plataforma de evangelização da Ordem e da Igreja, garantindo 

dentro do pluralismo cultural a presença do pensamento cristão, 

a valorização dos que nos procuram e, por meio de nossa 

comunidade de Ensino, Pesquisa e Extensão, contribuir para  

a comunidade externa onde estamos inseridos.

Para tanto, atenta às tendências e demandas do Ensino Superior, 

a USF está em constante processo de inovação e entende ser 

fundamental a modernização das metodologias de  

ensino-aprendizagem para a qualificação dos alunos que irão 

ingressar no mercado de trabalho. Ao longo de 2015, objetivando 

melhorar a qualidade do ensino com a adoção de práticas 

inovadoras de aprendizagem, a USF integrou-se ao Consórcio 

Sthem (em português, Ciências, Tecnologia, Humanidades, 

Engenharia e Matemática) Brasil, convênio coordenado pela Laspau 

(Academic and Programs for the Americas), organização filiada 

à Universidade de Harvard, dos EUA. Também construiu as duas 

primeiras salas web-aprendizagem, um ambiente diferenciado que 

propiciará o desenvolvimento dos estudos de maneira interativa por 

meio de modernos recursos tecnológicos, e promoveu a 1.a turma 

do curso de extensão Aprendizagem Ativa no Ensino Superior, 

formada por cerca de 60 docentes da Universidade São Francisco e 

30 da FAE Centro Universitário. 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CNSP-ASF

Paralelo a isso, ciente de que a interação universidade, 

município e comunidade permite formar um profissional mais 

resolutivo e com responsabilidade social, além de atualizar 

técnicas e gerar conhecimento científico, a USF fortaleceu 

a integração ensino e serviço público, proporcionando a 

inserção efetiva de seus alunos em cenários de prática 

assistencial e a ampliação do espaço de integração 

interinstitucional, multiprofissional e entre os diferentes 

níveis de atenção com abordagem interdisciplinar. Com isso, 

foi possível uma maior aproximação da USF com as reais 

necessidades locais, estreitando as relações institucionais com 

os diferentes setores da sociedade.

Especificamente com relação às ações desenvolvidas no 

âmbito dos cursos, foram potencializadas as de diagnóstico 

acadêmico, criados novos cenários de prática, promovidos 

palestras e eventos, além de ações para o reconhecimento 

acadêmico dos cursos. Também foram realizadas inovação 

nos projetos pedagógicos, atividades culturais, visitas 

técnicas, apresentação de trabalhos especiais, inserção de 

discentes e docentes em espaços acadêmicos e empresariais 

e feiras de saúde, além de inovações em sala de aula. É 

importante destacar que, com as mudanças contínuas nos 

processos de produção de conhecimento e de  

ensino-aprendizagem, é exigida dos educadores a renovação 

de sua prática pedagógica, estimulando a construção do 

saber a partir da interação, da observação e do diálogo, de 

forma cada vez mais abrangente e multidisciplinar. 

Uma análise retrospectiva das realizações de 2015 nos mostra, 

enfaticamente, que muito foi realizado e que potencializamos 

nosso desempenho, vivenciando na prática os preceitos da 

missão e da visão franciscanas. A reflexão crítica a respeito 

do homem contemporâneo e dos desafios que a sociedade, 

a economia e a cultura lhe impõem é parte integrante do 

dia a dia da USF, que comemorará em 2016 os 40 anos da 

presença franciscana, pautando seus princípios e valores 

nos ensinamentos do nosso patrono, São Francisco de Assis. 

Assim, o desenvolvimento qualificado dos educadores, 

discentes e parceiros, sob a concepção pedagógica 

crítico-reflexiva de educação com o objetivo de formar 

profissionais generalistas, éticos, reflexivos e humanísticos, 

reflete as principais conquistas da USF em 2015, partindo do 

pressuposto de que perpassa pela educação a possibilidade 

de as pessoas concretizarem seus sonhos, e Jesus Cristo é o 

modelo no qual devemos nos espelhar.

Frei Raimundo Justiniano de Oliveira Castro, ofm.
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O Relatório de Sustentabilidade 2015 é apresentado no momento em que a USF celebra 

40 anos de presença franciscana no Ensino Superior e 30 anos de sua transformação em 

universidade. Por essa razão, além da temática que conduziu a elaboração deste trabalho, 

também dá destaque especial a diversas pessoas que colaboraram para que chegássemos 

até aqui. Outras tantas, não destacadas nesta publicação, igualmente contribuíram para os 

excelentes resultados alcançados ao longo da história da USF, que a colocam como uma 

das melhores universidades brasileiras.

Fico feliz e honrado por ter ingressado nesta instituição de Ensino Superior, em março de 

1987, como professor do curso de Direito e, agora, encontro-me na condição de reitor da 

universidade. Desde então, exerci a coordenação do curso de Direito no campus Bragança 

Paulista, depois fui diretor desse campus e, posteriormente, vice-reitor.

A Universidade São Francisco, como instituição de educação franciscana, é herdeira 

de vários séculos de patrimônio educacional e cultural, haja vista que os franciscanos 

estiveram ligados às mais antigas universidades da Europa, a exemplo da Universidade 

de Paris, onde se destacaram com a presença de mestres franciscanos da envergadura de 

Alexander de Hales e São Boaventura, entre outros. Portanto, inspirada nos ideais de São 

Francisco, a instituição está alicerçada em princípios humano-libertador-ético-cristãos 

e de sustentabilidade, os quais moldam sua conduta e determinam seu modo de fazer 

educação. A preocupação com os problemas políticos, sociais e ambientais faz com que 

nosso objetivo não seja pautado somente em formar profissionais, técnicos e intelectuais 

nas várias áreas do conhecimento, mas também em contribuir para que sejam cidadãos 

comprometidos em usar a formação adquirida para cumprir missão maior, a de bons 

mordomos, recomendada em I Pedro 4, 10: “Sejam bons administradores dos diferentes 

dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos 

outros”.

MENSAGEM DO REITOR

Nossa esperança é que os egressos desta universidade tenham formação integral, que 

lhes possibilite contribuir para alcançarmos um futuro sustentável pela conjugação entre 

integridade ambiental, viabilidade econômica e justiça social, de maneira a concretizar, 

em especial, um dos princípios formulados pelo economista polonês, naturalizado francês, 

Ignacy Sachs, para balizar o desenvolvimento, qual seja a “solidariedade para com as 

gerações futuras”.

Queremos que nossos alunos não apenas estudem e pesquisem sobre a relação do 

homem com o seu meio ambiente; não apenas formulem conceitos e teorias sobre 

sustentabilidade. Queremos, sim, que cada egresso e cada uma das pessoas que integram 

a comunidade universitária – alunos, professores, funcionários técnico-administrativos e 

gestores – possa dizer: “Eu tenho uma atitude sustentável”. 

Coerentemente com esses propósitos, nas minhas falas em colações de grau a alunos 

de graduação, tenho desafiado os jovens e valiosos cidadãos e cidadãs formados pela 

Universidade São Francisco a se engajarem nas grandes questões sociais e políticas da 

nação brasileira, em especial na formação de uma nova geração de políticos. Precisamos 

urgentemente desses jovens, comprometidos com nobres valores e princípios, para que 

assumam a responsabilidade de integrar os poderes da república, a fim de que possamos 

alcançar estágios avançados de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, solidificar a 

democracia no Brasil.

Joel Alves de Sousa Júnior
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UNIDADES QUE COMPÕEM A CASA 
DE NOSSA SENHORA DA PAZ – AÇÃO 
SOCIAL FRANCISCANA (CNSP-ASF)
A Casa de Nossa Senhora da Paz – Ação Social Franciscana, mantenedora da 

Universidade São Francisco, é composta pelas seguintes unidades: 

Universidade São Francisco
Complexo educacional que oferece cursos de graduação, pós-graduação e 

programas stricto sensu, distribuídos em quatro campi: Bragança Paulista, 

Campinas, Itatiba e São Paulo.

Unidade de Pesquisa – USF
Entidade que articula atividades de pesquisa e prestação de serviços em saúde, 

no âmbito da CNSP-ASF. Conta com a Unidade Integrada de Farmacologia e 

Gastroenterologia (Unifag), credenciada pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) para estudos de bioequivalência, atuando em parceria com 

as indústrias nacionais e multinacionais, contribuindo com a consolidação do 

programa de medicamentos genéricos no Brasil.

SISTEMA DE GESTÃO

Casa de Nossa Senhora da Paz 
Ação Social Franciscana
Diretor-Presidente                                 

Frei Raimundo Justiniano de Oliveira Castro, ofm. 

Diretor Vice-Presidente

Frei Estevão Ottenbreit, ofm.

Diretor-Secretário

Frei Walter de Carvalho Junior, ofm.

Diretor Administrativo

Frei Mário Luiz Tagliari, ofm.

1675 – Foi fundada no Brasil 

a Província Franciscana da 

Imaculada Conceição do 

Brasil, pertencente à Ordem 

dos Frades Menores (OFM), 

também conhecida como 

Ordem dos Franciscanos. 

Cabe à Província atender 

qualquer movimento 

que queira se apresentar 

como forma de inspiração 

franciscana, zelando para 

que suas ações sejam sempre 

pautadas nos princípios de 

Francisco de Assis.

Universidade São Francisco
Chanceler

Frei Fidêncio Vanboemmel, ofm. 

Reitor

Joel Alves de Sousa Júnior

Pró-Reitora de Ensino, Pesquisa e Extensão

Iara Andréa Alvares Fernandes 

Pró-Reitor de Administração e Planejamento

Adriel de Moura Cabral
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Núcleos

Núcleo de Legislação e Normas Educacionais

Adriano Lopes de Lima

Núcleo de Registro e Controle Acadêmico

Eduardo Manuel Bartalini Gallego

Núcleo de Ensino a Distância

Simone Cristina Spiandorello 

Núcleo de Empregabilidade e Empreendedorismo

João Victorino de Souza

Núcleo de Atendimento Psicopedagógico e Apoio ao 
Estudante com Necessidades Educativas Especiais

Ester Cecília Fernandes Baptistella 

Núcleo de Extensão Universitária

Frei Thiago Alexandre Hayakawa, ofm.

Núcleo de Relações Internacionais

Cristiane Ferraz e Silva Suarez

Núcleo de Pesquisa Acadêmica

Claudette Maria Medeiros Vendramini 

Núcleo de Pós-Graduação Stricto Sensu

Iara Andréa Alvares Fernandes 

Núcleo de Pós-Graduação Lato Sensu

Hugo Musetti

Núcleo de Licenciaturas

Carlos Eduardo Pizzolatto 

Núcleo de Pastoral Universitária 

Frei Thiago Alexandre Hayakawa, ofm.

Núcleo de Carreira Docente

Andréia Cristina Borges Rela Zattoni 

Diretores dos Campi 

Bragança Paulista – Marcia Aparecida Antônio

Campinas – Unidade Swift – Fernando Cesar Gentile

Campinas – Unidade Cambuí  –  Simone Cristina 

Spiandorello

Itatiba – Carlos Eduardo Pizzolatto

São Paulo – Simone Cristina Spiandorello

CAMPI E CURSOS

USF Campus Bragança Paulista
Com 43.773,79 m2 de área construída, o campus conta com 97 salas de aula, 

incluindo uma sala de web-aprendizagem, 70 laboratórios, 4 bibliotecas, além de 

um salão nobre e um centro cultural, disponíveis para os cursos de graduação, de 

extensão e programas de pós-graduação lato sensu e de stricto sensu.  

Cursos de Graduação: Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, 

Enfermagem, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia 

de Produção, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Química Industrial, 

Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Logística e Tecnologia em 

Processos Gerenciais.

Curso de Graduação a Distância: Tecnologia em Processos Gerenciais.

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu: Engenharia da Qualidade, Farmacologia 

Clínica, Fisioterapia Hospitalar, Psicopedagogia – Clínica e Institucional, MBA em 

Gestão Estratégica de Negócios e MBA em Gestão Estratégica de Pessoas.

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu: mestrado e doutorado em Ciências da 

Saúde.

Nas dependências do campus também estão instaladas as Clínicas-Escola 

de Fisioterapia e Odontologia, a Unidade de Pesquisa em Farmacologia e 

Gastroenterologia (Unifag), assim como o Hospital Universitário São Francisco 

na Providência de Deus (Husf), que desenvolve atividades de alta complexidade, 

pesquisas e intervenções de elevada especialização, tais como cirurgia 

cardiovascular e transplante renal.

Unidade de Pesquisa – USF
Diretor-Superintendente

Adriel de Moura Cabral

Coordenador da Unidade Integrada de 
Farmacologia e Gastroenterologia

José Pedrazzoli Júnior 



P
E

R
FI

L
U

S
F

P
E

R
FI

L
U

S
F

1918

USF CAMPUS CAMPINAS

Unidade Cambuí
Em funcionamento desde 2012, a unidade ampliou a atuação da 

Universidade São Francisco na cidade de Campinas, ofertando 

o curso de Administração, a tradição do curso de Direito e o 

inovador curso de Tecnologia em Gastronomia. Desde então, a 

unidade cresceu em número de alunos, tornou-se referência como 

espaço para eventos, conquistou e consolidou fortes parcerias nos 

setores gastronômico, jurídico e de administração e faz planos de 

expansão.

Cursos de Graduação: Administração, Direito e Tecnologia em 

Gastronomia.

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu: Engenharia de Segurança 

do Trabalho, Farmacologia Clínica, MBA em Gestão Estratégica 

de Negócios, MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e MBA em 

Gestão de Projetos.

Unidade Swift
Considerando as necessidades do mercado de trabalho 

onde está localizada, a unidade Swift, em Campinas, dispõe, 

predominantemente, de cursos ligados à área de Engenharia 

e ao segmento industrial. Seus 11.766,41 m2 de área construída 

comportam 51 salas de aula e 23 laboratórios, ofertando 

cursos de graduação, pós-graduação e extensão.  

Cursos de Graduação: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia 

Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia 

Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Mecânica – modalidade 

Automação e Sistemas, Engenharia Química, Farmácia e 

Psicologia.

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu: Psicopedagogia – 

Clínica e Institucional e Psicologia do Trânsito.
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USF CAMPUS ITATIBA
O campus Itatiba conta com 48.746,74 m2 de área construída, 

77 salas de aula, 1 sala de web-aprendizagem com 110 lugares e 

58 laboratórios, ofertando cursos de graduação, de extensão e 

de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.

Os programas de mestrado e doutorado são voltados à 

Educação e à Psicologia, esta com nota 6 de acordo com 

avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes), sendo a única instituição de Ensino 

Superior particular do Brasil a conquistar esse conceito.  

Cursos de Graduação: Administração, Arquitetura e 

Urbanismo, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de 

Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, 

Engenharia de Produção, Engenharia Química, Pedagogia, 

Psicologia e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas.

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu: MBA em Gestão 

Estratégica de Negócios, MBA em Gestão Estratégica de 

Pessoas, MBA em Gestão de Projetos e MBA em Logística 

Empresarial.

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu: mestrado e 

doutorado nas áreas de Psicologia e Educação.

USF CAMPUS SÃO PAULO
O campus São Paulo, localizado no bairro Freguesia do Ó, foi 

planejado para ser completamente acessível aos portadores  

de necessidades especiais, com uma infraestrutura moderna de  

salas e laboratórios, condizentes com os cursos ofertados  

de graduação, pós-graduação e extensão.

As instalações abrigam o Núcleo de Prática Jurídica, que 

atende à comunidade gratuitamente, e a biblioteca Santo 

Antônio, disponível não só para alunos e professores como 

para qualquer pessoa que deseje realizar consultas e pesquisas 

no local.  

Curso de Graduação: Direito.

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu: Psicologia do Trânsito.  
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DIÁLOGO COM AS PARTES INTERESSADAS 
A cada ano, a USF desenvolve e revisa meios que possam garantir uma relação de comunicação e confiança com o seu público. 

Por meio de ações verbais, tecnológicas e sociais, a instituição mantém o compromisso de atuar de forma engajada e transparente 

com todos aqueles que direta ou indiretamente fazem parte dela. 

1945 – Na cidade do Rio de  
Janeiro é fundada a Casa  
de Nossa Senhora da Paz –  
Ação Social Franciscana 
(CNSP-ASF), entidade 
educacional e assistencial sem 
objetivos econômicos ou fins 
lucrativos. Filiada à Província 
Franciscana da Imaculada 
Conceição do Brasil, a 
entidade foi criada com o 
objetivo de não se desvirtuar 
dos ideais franciscanos. 
Desde o seu estabelecimento 
no bairro Ipanema, a  
CNSP-ASF atuou por 
três décadas na educação e 
assistência aos adultos e às 
crianças carentes do entorno 
do bairro. Como fruto desse 
trabalho, a instituição foi 
reconhecida como entidade 
beneficente de assistência 
social.

COMUNICAÇÃO, MARKETING E 
RELACIONAMENTO
A USF se preocupa em garantir que o fluxo de informações 

chegue aos seus funcionários, favoreça a articulação entre alunos 

e a instituição e mantenha a transparência em suas ações com a 

comunidade. 

Comunicação e Marketing

Site Institucional | O portal institucional (www.usf.edu.br) utiliza a 

web na divulgação e prestação de serviço às comunidades acadêmica 

e externa. 

Hot Sites | São direcionados a campanhas institucionais específicas.

Mídias Sociais | Os perfis oficiais da USF nas redes sociais permitem 

aos alunos, seguidores e demais interessados a cultura de divulgar, 

trocar informações e debater ideias. Atualmente, tornaram-se um dos 

canais mais eficientes de contato com os alunos, além de permitir que 

a instituição receba feedbacks imediatos para tomada de decisões 

e resolução rápida de problemas em conjunto com a Ouvidoria e a 

Tutoria.

Campanhas de Marketing Digital | Têm o objetivo de divulgar 

os serviços e a marca da instituição, por meio de campanhas 

estratégicas de marketing digital e publicidade em canais on-line e 

redes sociais. 

Assessoria de Imprensa | Utilizando a mídia impressa, radiofônica, 

televisiva e on-line, a Assessoria de Imprensa é uma das ferramentas 

essenciais nas mediações da instituição com o público externo e a 

opinião pública. 

Publicidade | Abrange diversos meios, como TV e cinema, spot de 

rádio, anúncio de jornal e revista, outdoor, internet, busdoor, mídia 

indoor, merchandising e ações promocionais com o objetivo de 

divulgar os cursos de graduação e pós-graduação da universidade e, 

esporadicamente, temas institucionais. Os veículos de comunicação 

são definidos previamente em épocas de campanhas publicitárias da 

instituição ou em ocasiões excepcionais, em que haja necessidade de 

uma comunicação específica. Leva-se em consideração, no momento 

da escolha, o público-alvo, a abrangência e a credibilidade do veículo.

E-mail Marketing | É direcionado a divulgações de campanhas 

institucionais, como vestibular, pós-graduação, extensão, entre outras. 
Alunos

Comunidade

Funcionários

Meio Ambiente

Fornecedores

Governos e  
Entidades Reguladoras
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Relacionamento 
Central de Atendimento | Canal de atendimento presencial entre a comunidade 

universitária e os diversos setores da USF, responsável pelo gerenciamento e 

execução de serviços administrativos.

Call Center | Central telefônica responsável pelo relacionamento com os prospects e 

a comunidade. Também realiza campanhas para os processos seletivos da instituição.

Ouvidoria | É um espaço que garante a participação efetiva da sociedade. Por 

meio de sugestões, críticas, opiniões, reclamações, denúncias e elogios, é uma via 

ágil para solução de problemas, contribuindo para a constante retroalimentação 

de informações, essencial ao aprimoramento institucional e ao aumento de sua 

credibilidade.

Tutoria | Unidade responsável por receber, registrar, responder e conduzir internamente 

as manifestações dos alunos, com intuito de aprimorar os serviços prestados pela 

universidade. Cada um dos campi possui um tutor para o atendimento aos estudantes, 

o que é feito por contato telefônico, e-mail, caixa de sugestões ou pessoalmente.

Instrutoria e Monitoria | Com orientação dos professores, os alunos instrutores e 

monitores atuam como facilitadores nas diversas disciplinas dos cursos de graduação. 

Auxiliam os colegas durante as aulas, em atividade extraclasse, prestam apoio às 

atividades práticas ou de campo planejadas pelos docentes, colaboram no preparo 

de exercícios, na realização de seminários e também atendem a dúvidas pontuais 

dos alunos em horários predefinidos, por meio de agendamento, em grupo ou 

individualmente. 

Central de Serviços | Canal de atendimento telefônico mais ágil entre a comunidade 

universitária e a USF, sendo responsável pelo gerenciamento e execução de serviços 

administrativos.

PABX | Central telefônica que gerencia e distribui as ligações receptivas externas e 

internas.

Relacionamento com Escolas e Colégios da Comunidade | Canal exclusivo para 

oferecer esclarecimento de dúvidas, solicitação sobre cursos e mercado de trabalho, 

visita orientada aos campi, entre outras atividades. 

USFConnect | Ambiente restrito de comunicação entre a universidade e os alunos e 

professores. O portal reúne todos os serviços com interface intuitiva e personalizada. 

WhatSac | Por meio de um aplicativo de comunicação instantânea, os prospects e os 

alunos têm acesso a um canal de prestação de informações sobre a USF.

TIPO DE ATENDIMENTO QUANTIDADE

Elogio 19

Informação 6.852

Reclamação 757

Opinião 5

Solicitação 380

Sugestão 51

GRAU DE SATISFAÇÃO COM 
RELAÇÃO AO ATENDIMENTO

QUANTIDADE

Acima do esperado 651

Dentro do esperado 3.581

Abaixo do esperado 191

Não se aplica 57

Não responderam à pesquisa 3.584

Revista USF Express | Trata-se de uma publicação institucional impressa. É veiculada até 

três vezes ao ano, voltada às comunidades interna e externa, abrangendo os quatro campi. 

As edições também são disponibilizadas no site da USF.

SMS | Meio pelo qual são enviados comunicados institucionais aos alunos e prospects da 

instituição via celular.  

Ações de Marketing Direto | Buscam atingir o público de forma específica e direta com 

ações promocionais, eventos em parceria com empresas, feira do estudante, entre outros.

Quadro de Avisos Institucionais | São instalados em locais estratégicos, onde há 

significativa circulação de alunos, docentes e funcionários administrativos.

Intranet | Trata-se de um canal oficial de comunicação entre a USF e seus funcionários 

que, além de divulgar notícias e comunicados, oferece outros serviços que contribuem no 

dia a dia de trabalho.

Comunicados Eletrônicos | Meio de comunicação on-line, via e-mail, com o objetivo de 

transmitir informações institucionais entre a universidade e os funcionários. 

Fale Conosco | Por meio eletrônico, no site institucional, a 

USF oferece atendimento de informações e solicitações. 



Dimensão

Ensino, 
Pesquisa  
e Extensão

SEGUINDO OS PASSOS DE FRANCISCO  

 
Dizem que as palavras convencem, mas um exemplo arrasta. 
Dentro da universidade esse cenário não é diferente, sobretudo 
durante os anos de graduação, quando os jovens estão fazendo 
escolhas que vão refletir em toda a sua vida.
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1976 – Com a intermediação do 
então Ministro da Educação, Ney 
Braga, a Província da Imaculada 
Conceição do Brasil assume como 
mantenedora do conjunto de 21 
cursos do Instituto de Ensino 
Superior da Região Bragantina, 
passando então a denominar-se  
Faculdades Franciscanas. No 
mesmo ano, a sede da CNSP-ASF 
é transferida para Bragança Paulista, 
em São Paulo, assumindo a gestão 
do Instituto de Ensino Superior da 
Região Bragantina e do Hospital 
Universitário São Francisco. O 
hospital ficou durante 37 anos sob a 
gestão da instituição, sendo referência 
em atendimento para mais de 10 
municípios da região.

Yamim Alves Cunha tem somente 24 anos, mas 

pode-se dizer que já possui muita experiência em 

ajudar o próximo. Formada em Serviço Social no 

campus São Paulo, a jovem trabalha com famílias 

em situação de alta vulnerabilidade, na periferia de 

São Paulo. No seu trabalho, desenvolve projetos com 

crianças e adolescentes por meio de uma parceria 

com a prefeitura e uma das frentes evangelizadoras 

da Província Franciscana, o Serviço Franciscano de 

Solidariedade (Sefras), atendendo um total de 120 

crianças e adolescentes durante o contraturno escolar.

Para ela, o apoio de professores durante a sua formação 

foi fundamental para a sua atuação. “Hoje, atuando em 

uma organização franciscana, posso concluir que ter 

me formado na USF contribuiu para que eu não tenha 

uma formação meramente tecnocrata”, conclui.

PERFIL DOS ALUNOS

Número 
Total de 

Matrículas

Por 
Gênero

Por 
Campus

Bragança 
Paulista

São PauloCampinas EADItatiba

5.280 1352.848 563.553

A cada semestre, muitos alunos da Universidade 

São Francisco são inspirados a buscar mais que um 

diploma universitário. São alunos que, chova ou faça sol, 

participam de atividades com a comunidade, oferecendo 

atendimentos, orientações e diversos serviços a crianças, 

adultos ou idosos. 

Assim aconteceu com Edson Masera Terra, atualmente 

professor no campus Bragança Paulista. “Os alunos 

vivenciam algo diferente do que eles estão acostumados 

durante o curso todo, pois o nosso cenário é vinculado à 

realidade”, afirma o docente, que foi aluno do curso de 

Medicina na USF de 1992 a 1997. Ele lembra momentos 

marcantes durante o período em que esteve na graduação 

e pôde exercer trabalho voluntário, em especial o que 

realizou em um asilo no município de Piracaia-SP. “Havia 

ocasiões em que a proposta para os grupos não era fazer 

o atendimento médico, mas, sim, desenvolver ações dentro 

do asilo para, de certa forma, trazer uma melhoria na 

qualidade de vida e um pouco mais de alegria aos idosos 

que ali estavam. Certo dia um grupo levou um violão e 

cantou algumas músicas. Naquele momento, eu olhei para 

os idosos e pensei: “Puxa vida, a gente não está aqui só 

para examinar o coração ou para ver somente a parte 

biológica ou física; estamos trazendo algo a mais!”.

11.816 5.419 6.397
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Campus Bragança Paulista Campus Itatiba Campus São PauloCampus Campinas

761.525

Por 
Gênero

Por 
Gênero

Por 
Gênero

Por 
Gênero

Participação 
nos Cursos

Participação 
nos Cursos

Participação 
nos Cursos

Participação 
nos Cursos 

por Unidade

Graduação

5.038

Graduação

3.314

Graduação

114

Graduação

2.145

Graduação

479

Pós-graduação 
stricto sensu

34

Pós-graduação 
stricto sensu

131

Pós-graduação 
lato sensu

152

Pós-graduação 
lato sensu

108

Pós-graduação 
lato sensu

21

Pós-graduação 
lato sensu

52

Pós-graduação 
lato sensu

172

EAD

56

Swift

Cambuí

1.9393.1822.098 1.614 1.323 59
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SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
O Sistema de Bibliotecas da Universidade São Francisco é constituído pela 

unidade São Boaventura e por duas outras bibliotecas especializadas (Obras 

Raras e Jurídica), localizadas no campus de Bragança Paulista, e também pelas 

bibliotecas dos campi São Paulo (Biblioteca Santo Antônio), Itatiba (Biblioteca 

Santa Clara) e Campinas (Cambuí e Swift). Todas são interligadas por um 

catálogo on-line que possibilita ao usuário a busca nos diferentes locais.

Além das obras impressas, a USF é credenciada ao Portal de Periódicos 

da Capes, o qual disponibiliza à comunidade acadêmica títulos científicos, 

referências, resumos, patentes, livros e estatísticas, abrangendo todas as áreas 

do conhecimento.

Sempre pensando na qualidade do ensino e da pesquisa, este ano a USF passou 

a oferecer um serviço exclusivo a seus alunos e docentes: uma parceria com a 

Minha Biblioteca, uma plataforma digital formada pelas principais editoras de 

livros acadêmicos do Brasil (Saraiva, Atlas, Grupo A e Grupo Gen). A biblioteca 

digital, além de ser prática e inovadora, disponibiliza conteúdo técnico e 

científico de qualidade pela internet por meio da chamada computação nas 

nuvens. Assim, a comunidade acadêmica tem acesso rápido e fácil a milhares de 

títulos, em diversas áreas do conhecimento.

O Sistema de Bibliotecas da USF busca 

promover atividades culturais de forma 

integrada ao processo de ensino, pesquisa 

e extensão. Pensando nisso, desde 2002 

são praticadas ações visando a caracterizar 

culturalmente o espaço, a prática e a 

dinâmica de atendimento. 

• Leitura Solidária: a ação busca 

incentivar a prática da doação de livros 

para beneficiar instituições e entidades 

parceiras. Este ano, cerca de 2 mil livros 

foram arrecadados e doados. 

• Melhores Leitores: para promover 

o hábito da leitura entre alunos e 

docentes, a ação premia os leitores de 

cada campus que mais tiverem locado e 

devolvido livros no semestre.

• Lançamento de Livros: a USF incentiva 

os eventos de lançamento de livros 

dos coordenadores e professores 

da instituição, além de informar aos 

seus seguidores das redes sociais os 

exemplares que já estão disponíveis 

para leitura e locação nas bibliotecas da 

universidade.

2015

2014

TÍTULOS

TÍTULOS

EXEMPLARES

EXEMPLARES

Livros Total
Vídeos 

(DVDs e Fitas 
de Vídeo)

CD-ROMs

113.780

111.337

2.314

2.303

946

901

117.040

114.541

235.431

229.880

3.481

3.464

240.746

235.111

1.834

1.767

2015

2014

1.447

1.159

337

75

1.784

1.234

Periódicos 
Nacionais

Periódicos  
Internacionais Total

Localizado no campus Bragança Paulista, é responsável por 

desenvolver atividades voltadas para identificação, coleta, 

preservação, tratamento e divulgação de acervos de natureza 

arquivista e bibliográfica, além de fomentar e oferecer subsídios 

tanto à pesquisa de iniciação científica, de pós-graduação e de 

extensão como também à sociedade em geral.

Os procedimentos técnicos do CDAPH garantem a preservação 

da memória e do patrimônio histórico-cultural regional, reunindo 

acervos documentais de origens diversas. 

Atendimentos
Em 2015, o CDAPH atendeu aproximadamente 

200 visitantes, entre eles pesquisadores 

vinculados à USF e diferentes instituições 

universitárias e entidades sociais.

Visitas Monitoradas
O CDAPH promove visitas monitoradas para 

todos os interessados em conhecer o acervo. 

Entre as realizadas neste ano, destaque para:

• Alunos do curso de Pedagogia da 

Universidade Brás Cubas, polo em Bragança 

Paulista.

• Vice-reitor da Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas.

• Alunos do Núcleo da Uniafro de Bragança 

Paulista.

• Alunos do Instituto Federal de São Paulo, 

campus Bragança Paulista.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E APOIO À PESQUISA EM 
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (CDAPH)

Unidade Swift – Campus Campinas Unidade Cambuí – Campus Campinas
Campus São Paulo
Biblioteca Santo Antônio

Campus Bragança Paulista
Biblioteca São Boaventura

Campus Itatiba 
Biblioteca Santa Clara
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1985 – Por meio da Portaria 
Ministerial n.º 821, de 24 
de outubro daquele ano, as 
Faculdades Franciscanas 
passam a ser reconhecidas 
como Universidade São 
Francisco (USF). O processo 
de reconhecimento concedeu à 
instituição amplas mudanças, 
possibilitando a abertura de cursos 
e a construção de novos prédios e 
laboratórios, além da implantação 
e do desenvolvimento da pós-
graduação lato sensu e stricto sensu. 
No mesmo ano, o campus São 
Paulo é transferido das imediações 
do Largo de Santa Cecília 
para um edifício especialmente 
construído para abrigá-lo 
no bairro Pari. O Instituto 
Franciscano de Antropologia 
(Ifan) dá início às suas atividades 

na multiplicação da visão 

franciscana.

Doações
Em 2015, o CDAPH acolheu doações de diferentes acervos 

privados e públicos, dentre os quais destacam-se:

• 185 livros de autores e origens diversas. 

• 16 dicionários. 

• 78 enciclopédias ilustradas.

• 700 exemplares do Bragança Jornal. 

• Apostilas, folhetos e cartões informativos sobre 

drogas psicotrópicas, do advogado Valter Bertini.

• Coleção completa do Jornal Movimento.

• Fotografias sobre a Memória da USF, encaminhadas 

por Rosângela Tomaz de Godoy.

• Coleção da jornalista Teresa Montero Otondo e 

doação da Hemeroteca Lólio Lourenço de Oliveira. 

Eventos
O CDAPH participa e organiza eventos nos quais reúne 

pesquisadores em nível de mestrado e doutorado, professores 

universitários, graduandos da USF e também de outras 

instituições, além de professores da educação básica, 

memorialistas, jornalistas, membros de diversas entidades 

conveniadas, entre outros. Em 2015, ocorreram:

• Maio | IX Colóquio Cidade e Educação Patrimonial: por 

entre Histórias e Memórias, tema A Imprensa faz História?, 

com a apresentação da jornalista Teresa Montero Otondo.

• Junho | X Colóquio Cidade e Educação Patrimonial: 

por entre Histórias e Memórias, tema Centenário de 
Nascimento de Padre Aldo Bollini, com a apresentação do 

relatório da mestranda em Educação da USF, Amália Fonte 

Basso, em parceria com a Sociedade Ítalo-Brasileira de 

Bragança Paulista. Essa atividade propiciou a participação 

da mestranda em um programa de TV regional.

• Setembro | XI Colóquio Cidade e Educação Patrimonial: 

por entre Histórias e Memórias, tema Processos Educativos 
em Espaços não Formais de Educação, apresentação 

prática do livreto Eu e José e o Mundo ao Nosso Redor por 

Maria Fernanda Carmignotto.

• Dezembro | XII Colóquio Cidade e Educação Patrimonial: 

por entre Histórias e Memórias, tema O Urbano e os 
Diversos Olhares – Entrecruzando Questões do Patrimônio 
Cultural com a Especulação Imobiliária e a Formação da 
Cracolândia, ministrado pela professora Rosangela Helena 

Pezoti.

QUALIDADE DE ENSINO
A Universidade São Francisco desenvolve uma educação de qualidade, na qual o processo de 

ensino-aprendizagem leva o aluno à autonomia do conhecimento e à formação da cidadania, 

tendo a organização didático-pedagógica dos cursos de graduação concebida em consonância 

com a sua missão.

A USF está em busca contínua da excelência no ensino, visando ao aperfeiçoamento do trabalho 

educacional com a articulação entre propósitos e execução dos planos e os resultados da 

avaliação institucional, tanto interna quanto externamente. 

Isso exige um movimento sistêmico de acompanhamento e devolutivas, que possibilita, de forma 

integrada e ininterrupta, a orientação do processo decisório na gestão institucional, a melhoria da 

qualidade das ações praticadas e o fortalecimento da imagem e da identidade da instituição.

A gestão integrada das ações e políticas acadêmicas, comunitárias e administrativas possibilita 

contar com qualificado corpo docente e técnico-administrativo, bem como com a melhoria 

contínua da infraestrutura física.

Comissão Própria de Avaliação (CPA)
A CPA tem como objetivo principal subsidiar e orientar a gestão 

institucional em suas dimensões política, acadêmica e administrativa, 

de forma a viabilizar cada vez mais a elevação do seu padrão de 

desempenho e à melhoria permanente da qualidade e pertinência das 

atividades. 

Constituem-se objetivos específicos da avaliação institucional:

• Estabelecer um processo permanente de autoavaliação, visando à 

melhoria das condições de ensino-aprendizagem, infraestrutura e 

serviços ofertados.

• Acompanhar a avaliação dos cursos de graduação e  

pós-graduação realizada por processos internos e externos.

• Verificar o processo de aprendizagem e o desempenho dos 

estudantes com relação aos conteúdos programáticos previstos, 

suas habilidades e competências, utilizando, para isso, mecanismos 

internos e externos.
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Resultados

A análise dos resultados das avaliações de natureza interna e externa, elaborada com 

base em diversos indicadores, possibilitou a identificação de caminhos que conduzem ao 

aperfeiçoamento de ações acadêmico-administrativas implementadas, tais como:

• Maior envolvimento do corpo docente no conhecimento dos projetos pedagógicos dos 

cursos.

• Métodos inovadores e tecnologias educacionais que garantam a qualidade do ensino.

• Adequação de ambientes disponibilizados aos docentes e discentes.

• Aperfeiçoamento do relacionamento entre a direção, coordenação de curso e 

representantes estudantis.

• Adequação e modernização dos processos administrativos às necessidades identificadas.

• Melhoria constante da infraestrutura.

Qualificação do Corpo Docente
Visando a proporcionar educação de qualidade a seus alunos, a USF 

se preocupa com a qualificação constante do seu corpo docente, por 

isso adota as seguintes políticas: 

• Seleção de professores considerando as determinações legais 

e a vocação ao mérito acadêmico, com base na capacidade de 

produzir conhecimento.

• Admissão preferencial de professores já portadores do título de 

mestre e doutor.

• Incentivo à progressão na carreira, por meio do aperfeiçoamento 

pessoal e profissional, com a concessão de bolsas de estudo e 

convênios com outras instituições.

• Incentivo à produção científica e à participação em eventos e 

encontros científicos.

• Programa de avaliação institucional.

A tabela a seguir apresenta a titulação dos docentes da USF:

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
STRICTO SENSU E PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA
A USF conta com três Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu que oferecem os níveis 

mestrado e doutorado em Ciências da Saúde, Educação e Psicologia, avaliados pela Capes 

com conceitos 4, 4 e 6, respectivamente, de acordo com a última avaliação trienal  

(2012-2014). O conceito 6 concede padrão de excelência internacional ao Programa de  

Pós-Graduação em Psicologia.

Todos os programas desenvolvem projetos de pesquisa que contam com investimentos 

de agências de fomento externas, refletindo a importância dos temas pesquisados e a 

qualificação dos pesquisadores envolvidos.

Além dos artigos publicados, 

os docentes dos Programas de 

Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Educação e Psicologia 

publicaram quatro livros e 

participaram da elaboração de 

outros, desenvolvendo mais de 

30 capítulos.

Pesquisas de Avaliação

Para que se atinjam esses objetivos, em uma perspectiva bastante participativa são feitos 

sensibilização da comunidade universitária, coleta de dados, tabulação, diagnóstico, divulgação, 

tomada de decisão e reavaliação de todo o processo. Em 2015, foram realizadas diversas pesquisas 

de avaliação e levantamentos:

• Pesquisa de perfil do aluno ingressante.

• Pesquisa semestral de avaliação docente.

• Pesquisa com funcionários técnico-administrativos.

• Pesquisa sobre a presença franciscana. 

• Autoavaliação dos cursos de graduação.

QUALIFICAÇÃO 2015*

Especialistas 203

Mestres 204

Doutores 144

PROGRAMAS ARTIGOS PUBLICADOS

Ciências da Saúde 24

Educação 24

Psicologia 83

TOTAL 131

*Base: novembro de 2015.

Pesquisa e Iniciação Científica
Com a implantação do Núcleo de Pesquisa Acadêmica na USF em 2011, houve 

a ampliação das atividades de pesquisa para todos os docentes e alunos 

dos cursos de graduação da universidade, antes restritas aos Programas de 

Pós-Graduação Stricto Sensu e aos cursos de graduação diretamente a eles 

vinculados.

O estudante participante de projetos de iniciação científica recebe uma bolsa 

de estudos mensal concedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq); pelo Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (Pibic); pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti); pela USF, por meio do 

Programa de Bolsa-Auxílio de Iniciação à Pesquisa Científica (Probaic); por 

outras agências de fomento; ou ainda pode realizar seu projeto de pesquisa 

voluntariamente, orientado por um professor. 

Os projetos realizados durante o ano de 2015 por professores e alunos tiveram 

um aumento significativo de apresentações em congressos nacionais e 

internacionais, repercutindo, consequentemente, em publicações de grande 

relevância científica.

Bolsas de Iniciação Científica por Órgão de Fomento 

ORGÃO QUANTIDADE

Pibic/CNPq e Pibiti/CNPq 31

Probaic – USF 35

Outras agências de fomento 7

Voluntários 109

TOTAL 182
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Durante o ano, os docentes envolveram-se em 
diversas atividades, com destaque para: 

Programa Stricto Sensu em Psicologia

• Lucas de Carvalho foi eleito presidente do Instituto Brasileiro de 

Avaliação Psicológica.

• Rodolfo Ambiel foi eleito presidente da Associação Brasileira de 

Orientação Profissional.

Programa Stricto Sensu em Educação

• Autoria e assessoria na produção e análise crítica de material didático.

• Assessorias curricular e pedagógica.

• Consultorias.

• Assessoria a políticas de segurança pública.

Programa Stricto Sensu em Ciências da Saúde

• Assessoria na avaliação científica nacional e internacional.

• Organização de evento científico na USF com fomento da Fapesp e 

participação de pesquisadores de renome nacional e internacional.

• Participação em eventos científicos internacionais com apresentação 

de trabalhos desenvolvidos na USF.

Outras Atividades Desenvolvidas em 2015

Em 2014, a CAPES aprovou um Doutorado Interinstitucional (Dinter) entre a Universidade São Francisco, por meio do Programa de Pós-

Graduação em Psicologia, campus Itatiba, e a Faculdade Meridional (Imed) de Passo Fundo-RS. O Dinter teve início em abril de 2015 e tem como 

objetivo principal a qualificação dos professores de Psicologia da Imed, em uma proposta consonante com os objetivos da Capes de promover a 

capacitação de quadros docentes no interior do país, em localidades distantes dos centros educacionais de maior envergadura acadêmica. 

Revista PsicoUSF

Criada em 1996, a revista possui publicação quadrimestral e dá continuidade à tradição da USF, que desde 

1974 divulga produções na área da Psicologia, em forma de periódicos. As publicações são quadrimestrais 

e visam a promover o debate da produção científica no campo da Psicologia, servindo de fórum para a 

apresentação e divulgação de pesquisas atuais na área e também como um veículo de disseminação do 

conhecimento a pesquisadores, profissionais e demais interessados. São publicados trabalhos que relatam 

estudos em áreas relacionadas, incluindo processos básicos, experimentais, aplicados, naturalísticos, 

etnográficos, históricos, artigos teóricos, análises de políticas e sínteses sistemáticas de pesquisas, entre 

outros. A revista PsicoUSF detém avaliação Qualis da Capes, como uma publicação de excelência acadêmica.

38
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Publicações
Revista Horizontes

A revista Horizontes é um veículo de divulgação e debate da produção científica na área de Educação e 

está vinculada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade São Francisco, 

campus Itatiba. É uma revista semestral, cujo propósito é servir de fórum para a apresentação de pesquisas 

desenvolvidas, estudos teóricos e resenhas na área de Educação, em suas vertentes históricas, culturais e de 

práticas educativas. Com vistas a manter uma interlocução com pesquisadores nacionais e internacionais, 

a revista aceita publicações nas línguas portuguesa, inglesa, francesa e espanhola. A revista é composta de 

dossiês com temática educacional coerente com a política editorial e detém a qualificação Qualis B2 da Capes.
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Comitê de Ética em Pesquisa 
Criado para defender os interesses dos pesquisadores, em sua integridade e dignidade, e para 

contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos ditados por normas e 

diretrizes regulamentadoras da pesquisa.

Pesquisas com Seres Humanos

O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos é regulamentado pela Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa (Conep), que está diretamente ligada ao Conselho Nacional de Saúde. 

A prestação de contas ocorre por meio de relatórios semestrais, nos quais é mensurada a 

quantidade de projetos realizados no período. 

O comitê da USF também atua na orientação de docentes e acadêmicos, contribuindo, assim, 

para a qualidade das pesquisas e valorização do pesquisador, que recebe o reconhecimento 

de que sua proposta é eticamente adequada. De janeiro a julho de 2015, foram avaliados 434 

protocolos envolvendo seres humanos, enquanto de julho a dezembro esse número foi de 72. Os 

resultados obtidos foram contabilizados por meio da Plataforma Brasil.

PROGRAMAS MODALIDADES
ALUNOS 

BENEFICIADOS
VALOR 

INVESTIDO

Programa Universidade para Todos (Prouni)

Bolsas 100%  

(renda per capita máxima de  

1,5 salários mínimos)

1.925 25.587.444,27

Bolsas 50%  

(renda per capita máxima de  

3 salários mínimos)

330 1.414.992,59

Bolsa Franciscana

Bolsas 100%  

(renda per capita máxima de  

1,5 salários mínimos)

130 1.451.274,62

Bolsas 50% 

(renda per capita máxima de  

3 salários mínimos)

54 298.702,04

Educação e Cidadania para Afrodescendentes e Carentes (Educafro)
Bolsas 100% 22 114.836,52

Bolsas 50% 2 4.907,19

União de Núcleos de Educação Popular para Negros e Classe 

Trabalhadora (Uneafro)

Bolsas 100% 15 120.644,58

Bolsas 50% 1 3.690,52

Convênios Institucionais Variável 41 3.190.635,44

Desconto Gestor (Extensão, Aluno Cidadão e Deferimento) Variável 83 806.393,86

Desconto Atividade Acadêmica (Iniciação Científica e Monitoria) Variável 4 1.631,25

Programa Franciscano de Apoio ao Estudante de Ensino Superior 

(Profran)
Variável 6 20.071,86

Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (Fies) Variável 2.268 33.692.565,24

TOTAL 4.881 66.707.789,98

PROGRAMAS 
DE INCLUSÃO 
NO ENSINO 
SUPERIOR
Além da participação nos programas/

projetos governamentais de inclusão 

à educação, a USF disponibiliza aos 

seus alunos, institucionalmente ou por 

meio de parcerias, oportunidades para 

continuidade nos estudos.

Pesquisas com Animais

O Comitê de Ética no Uso de Animais (Ceua) é responsável por 

acompanhar e fiscalizar as atividades que envolvem a utilização de 

animais no âmbito de pesquisas, atendendo aos princípios éticos 

estabelecidos por órgãos oficiais. 

Desde 2011, o comitê é credenciado no Ministério da Ciência e 

Tecnologia, o que permite um maior controle sobre as técnicas 

utilizadas nos experimentos. O Ceua da Universidade São Francisco 

possui, por meio da publicação no Diário Oficial, o comprovante 

definitivo de Credenciamento Institucional para Atividades com 

Animais em Ensino e Pesquisa, n.o 01.0226.2014, junto ao Conselho 

de Experimentação Animal para produção, manutenção ou 

utilização em ensino ou pesquisa científica.
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Em 2015, a Universidade São Francisco, atenta à sua vocação 

confessional e comunitária, aproximou o diálogo e a prática dos 

Núcleos de Pastoral e de Extensão Universitária. A Constituição 

Apostólica Ex Corde Ecclesiae – Sobre as Universidades 
Católicas, n.o 38, do papa João Paulo II, assim define a Pastoral 

Universitária: “A pastoral universitária é aquela atividade da 

universidade que oferece aos membros da própria comunidade 

a ocasião de coordenar o estudo acadêmico e as atividades 

para-acadêmicas com os princípios religiosos e morais, 

integrando, assim, a vida com a fé”. 

Por sua vez, o documento Extensão nas Instituições 
Comunitárias de Ensino Superior (2013), do Fórum Nacional de 

Extensão e Ação Comunitária das Universidades e Instituições 

de Ensino Superior Comunitárias (ForExt), assim deixa expresso: 

“A extensão universitária constitui-se em um conjunto de 

ações de caráter interdisciplinar e multidisciplinar, articulando 

os saberes produzidos na vida acadêmica e na vida cotidiana 

das populações, para compreensão da realidade e busca de 

resposta aos seus desafios. Assim, promove a disseminação  

do conhecimento acadêmico, por meio do diálogo permanente 

com a sociedade”.

Na ligação desses dois núcleos, salienta-se a importância da 

união dos pilares do Ensino Superior: o ensino, a pesquisa e 

a extensão. Ou seja, trata-se da percepção de que educação 

superior de qualidade acontece quando esses três pilares estão 

em profunda sintonia.

Sendo assim, as ações extensionistas (cursos, projetos, 

eventos e prestação de serviços), aliadas às ricas tradições 

evangelizadoras, desejam estar atentas às necessidades e às 

mudanças da sociedade, bem como provocar a produção de 

conhecimento interdisciplinar que corresponda aos desafios 

da atualidade. Tais ações são permeadas pelas seguintes áreas 

temáticas: arte e cultura, direitos humanos e justiça, economia 

e administração, tecnologia e produção, trabalho, saúde e meio 

ambiente e educação.

1986 – No dia 23 de fevereiro, 

Frei Constâncio Nogara 

assume como primeiro reitor 

da instituição, tendo o Frei 

Fábio Panini como vice-reitor. 

O evento foi marcado por uma 

programação especial, reunindo 

autoridades da política brasileira, 

representantes de universidades 

de todo o país e também 

representantes da comunidade 

local.

Dessa maneira, a Pastoral e a Extensão Universitária apresentam-se como espaços de 

desenvolvimento de ações interdisciplinares da graduação e da pós-graduação, na atenção 

e no diálogo com a sociedade, mobilizados pelos valores franciscanos, principalmente, 

pelo respeito a toda Criação – a Fraternidade Universal. 

Diferentes modalidades de atividades foram realizadas em todas as áreas temáticas, 

estimulando o pensar coletivo, o desenvolvimento sustentável e a valorização da vida 

humana, ao longo deste ano. Dentre elas destacam-se: 

• Acolhida aos calouros.

• Articulação com fóruns, espaços de discussão e outras instituições e organizações.

• Atendimento e aconselhamento pessoal.

• Celebrações semanais.

• Celebrações em datas comemorativas, como Páscoa e Dia de São Francisco de Assis.

• Colaboração na elaboração dos conteúdos da disciplina Estudo do Homem 

Contemporâneo e do Programa de Formação Geral.

• Cursos de extensão.

• Encontros formativos com professores e trabalhadores.

• Exposições artísticas.

• Organização de eventos dos cursos de graduação e pós-graduação.

• Organização e participação nas semanas acadêmicas e nos eventos dos cursos de 

graduação e pós-graduação.

• Participação nas formaturas.

• Projetos de ação social e comunitária.

Frei Constâncio, Frei Caetano e Frei Fábio

NÚCLEO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (NEXT)
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NÚCLEO DE 
EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA

CURSOSPROJETOS

PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS

EVENTOS

Pastoral
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Meio  

Ambiente

Na Dimensão Social, encontram-se as ações, também coordenadas pelo Next, que 

promovem exclusivamente o desenvolvimento comunitário. A seguir, são apresentadas 

algumas delas, que foram realizadas com a comunidade acadêmica e externa.

Professores

33
Alunos

3
Comunidade

54
Funcionários

41

Envolvidos na organização

Atividades Beneficiados

15 8.855

Arte e Cultura
A arte e a cultura são formas de o ser humano expressar suas emoções e sua história. 

As ações realizadas nessa área mediam o diálogo entre a educação e o homem sob a 

perspectiva singular de harmonia e equilíbrio. Na USF, o Programa Arte na São Francisco 

convida a comunidade interna e externa a promover e participar de eventos artísticos.

Cursos

Canto Livre

O curso ensina as técnicas adequadas para melhorar 

o desempenho vocal dos alunos por meio do 

desenvolvimento de diversos estilos musicais. Durante 

o ano, os coralistas participaram de encontros e 

workshops, além de realizar diversas apresentações 

musicais. Com ensaios realizados no campus Bragança 

Paulista, neste ano 30 pessoas participaram das aulas, 

que contaram com uma carga horária de 99 horas.

Teatro

Com aulas que envolvem exercícios lúdicos teatrais, o curso atendeu 10 alunos entre os 

estudantes da USF e a comunidade de Bragança Paulista. Em 2015, a iniciativa totalizou  

45 horas de ensaios, habilitando-os a participarem de diversas apresentações.

Eventos 

USF Recebe Escritor Augusto Cury para Sessão de 
Autógrafos

O escritor participou de uma sessão de autógrafos no 

Salão Nobre do campus Bragança Paulista. Durante o 

evento, foi comentado sobre o cenário da sociedade 

atual e como distúrbios psicológicos têm sido um dos 

principais problemas da humanidade. Ao todo,  

270 pessoas participaram do encontro.

Projetos 

Grupo de Teatro Reserva Cultural

Desenvolvido há oito anos, o grupo de teatro amador realiza apresentações em 

eventos dentro e fora do campus Bragança Paulista, levando cultura e entretenimento à 

comunidade.

Este ano, os participantes apresentaram os espetáculos Família Qua$e Vende Tudo, 
Rápidas e Brejeiras, Faz de Conta Que..., entre outros, beneficiando um público total de 

5.340 pessoas.
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Professores

27
Alunos

88
Comunidade

26
Funcionários

60

Envolvidos na organização

Atividades Beneficiados

13 6.900

Direitos Humanos e Justiça
Para a formação integral do ser humano, é indispensável o conhecimento de seus direitos e 

deveres, estabelecidos por lei, visando à igualdade social e coletiva. Fundamentado nessa 

premissa, o Programa Direito e Cidadania da USF atua em diferentes atividades.

Cursos

Aprofundamento da Vocação 
Laical

Realizado no campus Campinas – 

unidade Swift, foi destinado aos 

alunos do curso de Direito. Com 

carga horária de 8 horas, abordou 

a questão eclesiástica e contou 

com 21 participantes.

Eventos

Cursos

EVENTO TEMA LOCAL PÚBLICO

Audiência Simulada Direito Civil na Prática

Campus Bragança 

Paulista

370

Júri Simulado Júri Simulado 290

Palestra 

Como se Preparar para 

o Exame Nacional da 

Ordem dos Advogados

310

Júri Simulado

Direito Penal e Processual 

Penal e o Procedimento 

Especial do Tribunal do Júri Campus Itatiba

210

Julgamento Militar 

Simulado
Direito Militar na Prática 355

II Júri Simulado
Direito Penal e Processual 

Penal
Fórum de Campinas 230

CURSO PÚBLICO-ALVO
N.O DE 

PARTICIPANTES
CAMPUS

Finanças Corporativas Alunos dos cursos 

de Administração e 

Economia

53

Bragança 

Paulista

Contabilidade 

Introdutória
71

Planilhas Eletrônicas
Alunos do curso de 

Administração
69

Marketing Estratégico Alunos dos cursos 

de Administração e 

Tecnologia em Processos 

Gerenciais

38

Organização Empresarial 

e Gestão Estratégica
30

Direito das Minorias

Com o tema Proteção Jurídica dos Povos e 
Comunidades Tradicionais – Aspectos Jurídicos 
Relevantes, o evento foi direcionado aos 

alunos do curso de Direito do campus Itatiba. 

Na ocasião, foram apresentadas questões 

multidisciplinares das minorias, especialmente 

das comunidades quilombolas e indígenas de 

relevância no âmbito de direitos humanos. Ao 

todo, 240 discentes assistiram à palestra.

Semana Jurídica

Realizado durante o 2.o semestre, o evento trouxe aos alunos a oportunidade de 

assistir a debates com temas atuais e importantes no cenário jurídico nacional, 

reunindo um total de 1.170 estudantes.

• Com o tema A Desigualdade e a Invisibilidade Social – Aspectos Jurídicos 
Relevantes, o campus São Paulo realizou a XXI edição do evento.

• Já o campus Campinas – unidade Cambuí reuniu 470 alunos no evento Novos 
Aspectos do Direito à Luz do Direito Social.

Professores

33
Alunos

74
Comunidade

10
Funcionários

52

Envolvidos na organização

Atividades Beneficiados

18 4.098

Economia e Administração 
Administrar uma organização ou realizar atividades relacionadas à administração 

é um desafio que busca crescimento, desenvolvimento e resultados de sucesso. O 

Programa Economia e Administração proporciona a realização de diversas ações para 

o exercício dessas habilidades e competências.

Audiência Simulada – Bragança Paulista

Julgamento Militar Simulado

O campus Itatiba realizou a III edição do evento e 
trouxe o tema Meios Alternativos de Resolução de 
Conflitos e o Novo CPC

O campus Bragança Paulista, pelo quinto ano 
consecutivo, realizou a Jornada Jurídica e 
debateu sobre o tema O Direito em Evolução
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Eventos 

BRICS – Uma Análise de Conjuntura

Realizada no campus Itatiba, a mesa-redonda reuniu 70 alunos do curso de 

Administração. Na ocasião, os oradores debateram a respeito do grupo político de 

cooperação BRICS, composto pelos países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Quebrei – Armadilhas e Ilusões do Empreendedorismo

Promovida no campus Itatiba, a palestra foi aberta a todos os alunos da graduação. 

Inserida no contexto do Projeto Integrador, apresentou experiência prática sobre 

empreendedorismo e os cuidados que se deve ter ao criar oportunidade de 

empreender. Na ocasião, 400 discentes participaram do evento.

I Encontro Anual dos Alunos dos 
Cursos Tecnólogos (EnAATec)

O evento foi realizado para 

beneficiar os alunos dos cursos 

tecnólogos no campus Bragança 

Paulista. Na ocasião, os discentes 

tiveram a oportunidade de ouvir 

palestrantes renomados em 

diversas áreas de atuação. Ao 

todo, 720 alunos compareceram 

ao EnAATec.

I Encontro de Integração Acadêmica 

Com o tema Motivando para a Gestão Inovadora, o evento foi destinado a alunos e 

docentes do curso de Administração do campus Itatiba, possibilitando a todos receber 

informações práticas de profissionais atuantes no mercado. As atividades reuniram um 

público de 465 pessoas.

I Encontro dos Alunos do Curso de 
Administração

Realizado no campus Itatiba e com o 

tema Gestão em Tempos de Mudança, o 

evento reuniu 465 alunos para debater 

sobre assuntos relevantes à profissão de 

administrador.

II Semana da Contabilidade

Realizada em comemoração ao Dia do 

Contador, o evento abordou o tema A 
Essência em Movimento, promovendo 

aos alunos informações práticas de 

profissionais atuantes no mercado e 

diversas modalidades da logística. Ao 

todo, 325 alunos participaram do evento, 

realizado no campus Bragança Paulista.

II Semana Nacional de Educação Financeira

Realizado para os alunos do curso de Ciências Contábeis, do 

campus Bragança Paulista, o evento teve como tema Circuito 
Universitário Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 
Na ocasião, os 240 alunos presentes receberam 

informações sobre o mercado de capitais e 

também sobre o funcionamento da CVM, bem 

como sua fiscalização e regulamentação.

III Encontro Multidisciplinar

Com o tema Como Aplicar a Norma Contábil sem Afetar os Tributos Federais, o evento 

realizado durante o 1.o semestre, no campus Bragança Paulista, reuniu os alunos de 

Administração, Ciências Contábeis e também dos cursos de tecnologia. Na ocasião, 230 

participantes assistiram a uma palestra que tratou sobre a normalização contábil no Brasil.

No 2.o semestre, o campus realizou o III Encontro Multidisciplinar de Profissões. Voltado 

aos alunos do curso de Administração, o evento teve como tema Controle Social como 
Instrumento e Fortalecimento da Cidadania. Na ocasião, por meio de palestras, oficinas 

e minicursos, foram discutidos os reflexos da gestão pública brasileira, reunindo 320 

participantes. 

Semana da Administração – 50 Anos de Profissão e o Contexto Organizacional

Realizado no campus Campinas – unidade Cambuí, o evento teve como tema 50 Anos 
de Profissão, Administração e o Contexto Organizacional. Alunos e docentes do curso 

assistiram a palestras que abordaram questões como: mudanças organizacionais, 

treinamento e desenvolvimento, inovação, sustentabilidade, entre outras. Ao todo, a 

semana reuniu um público de 140 participantes.

Palestra Fundação Nacional de Qualidade

Com o tema Modelo de Excelência de Gestão, 

o evento, destinado aos alunos do curso de 

Administração, apresentou o propósito da 

Fundação Nacional da Qualidade e o Modelo 

de Excelência de Gestão (MEG), reunindo 

64 alunos no campus Campinas – unidade 

Cambuí.

Fórum de Inovação – Do Discurso à Prática

Realizado no campus Campinas – unidade Cambuí, o evento reuniu alunos e professores 

do curso de Administração, gestores educacionais e demais interessados para um 

encontro com profissionais que atuam no mercado de inovação no Brasil.

Na ocasião, os convidados abordaram os temas Conceitos de Inovação, A Prática da 
Inovação nas Empresas e Organizações, O Processo de Reconhecer as Práticas Inovadoras 
e Inovação na Educação. Ao todo, 64 pessoas participaram do fórum.

Projetos

Quebrando os Mistérios do IR

O projeto prevê a capacitação dos alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis 

e Tecnologia em Gestão em Processos Gerenciais, do campus Bragança Paulista, para a 

prestação de serviço na elaboração da Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física. 

Neste ano, foram realizadas 48 horas teóricas em sala de aula e 40 horas para atividades 

práticas, com plantão para o esclarecimento de dúvidas e orientações.
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Maratona USF – Revezamento de Livros

O projeto uniu alunos de diversos cursos do campus 

Bragança Paulista, culminando na arrecadação de 5.500 

livros. Após isso, os estudantes fizeram a catalogação, 

inventário, separação por assuntos e confecção de 

estantes para que esses exemplares pudessem ser 

disponibilizados a discentes, funcionários e comunidade, 

sem a necessidade de cadastro. 

O evento de abertura foi marcado com a presença de representantes da Associação de 

Escritores de Bragança Paulista e também pela mostra Por um Mundo Melhor. 

A iniciativa beneficiou também a Creche Colibri e o Serviço Assistencial de Acolhimento 

Institucional (Sama), com a doação de 550 livros.

Educação
Educação é o processo que orienta e conduz o ser humano a novas descobertas, 

possibilitando-lhe tomar suas próprias decisões. Por meio dos programas Formação 

Docente e Criança e o Futuro, a USF promove a arte de educar. Professores

80
Alunos

126
Comunidade

7
Funcionários

73

Envolvidos na organização

Atividades Beneficiados

26 5.149

Cursos

TEMA CAMPUS
N.O DE 

PARTICIPANTES
PÚBLICO-ALVO

Oratória para TCC e 

Seminário
Campinas – 

unidade Swift

18
Alunos de todos os 

cursos

Oratória para Professores 11

Professores de 

Ensino Médio e de 

outras instituições

Inglês Básico

Bragança 

Paulista

30

Alunos dos cursos 

de Administração, 

Ciências Contábeis, 

Logística e 

Processos 

Gerenciais

Inglês Intermediário

Matemática Empresarial 13

Aprendizagem Ativa no 

Ensino Superior 

Itatiba

60

Docentes da USF e 

da FAE

Aplicação da TRI na 

Construção e Validação de 

Instrumentos de Avaliação 

para o Ensino Fundamental

6

Eventos

Debate de Arquitetura

Destinado aos alunos do curso de 

Arquitetura e Urbanismo, o debate foi 

inspirado no aniversário de Brasília e 

também no reconhecimento de Ouro 

Preto como patrimônio da humanidade 

pela Unesco. Com o tema Patrimônio 
Cultural, a palestra reuniu 230 alunos, 

propondo, assim, um questionamento 

sobre a preservação e importância 

desses lugares.

Semana da Gentileza

Promovido pelo curso de Psicologia dos campi 

Itatiba e Campinas, o evento desenvolveu 

atividades voltadas a ações de gentileza entre 

os alunos, os funcionários e a comunidade.

Ciclo de Palestras

Voltado aos alunos, funcionários e docentes do campus Itatiba, o evento ministrado 

por diversos profissionais apresentou um cronograma de palestras para a formação 

profissional, reunindo 65 pessoas.   

Jornada de Orientação Profissional

Alunos dos cursos de Farmácia e Fisioterapia do 

campus Bragança Paulista participaram da Jornada 

de Orientação Vocacional promovida pela Primeira 

Igreja Batista de Atibaia. Este ano, aproximadamente 

400 estudantes do Ensino Médio de escolas da região 

participaram de palestras, oficinas e atividades voltadas 

a informações sobre cursos de Ensino Superior e 

técnicos. Na ocasião, os discentes da USF ajudaram na 

realização de avaliação podoscópica, testes de glicemia 

capilar casual e aferição da pressão arterial.

XXI Encontro de Iniciação Científica

O campus Campinas – unidade Swift, realizou o VIII Seminário de Estudos do Homem 

Contemporâneo, o X Encontro de Extensão Universitária, o XIV Encontro de  

Pós-Graduação e o XXI Encontro de Iniciação Científica. 

Este ano, o evento teve como temática Ciência e Fé: Luz para a Sociedade Pós-Moderna, 

o qual contou com palestras, minicursos e apresentações de trabalhos, promovendo 

discussões científicas sobre como vencer barreiras que dificultam o aproveitamento do 

uso da ciência e tecnologia para a solução dos problemas que afetam a sociedade. 

A abertura das atividades contou com a participação da banda Música do Silêncio, 

formada por músicos com necessidades especiais, e também com palestras inspiradoras 

sobre o tema. O encontro foi finalizado com 500 inscrições de pesquisadores e alunos 

de diversas instituições de ensino do país, além de 272 trabalhos inscritos, reunindo um 

público de 950 pessoas.

I Encontro de Instituições Conveniadas com o Curso de Psicologia

O curso de Psicologia da Universidade São Francisco promoveu o I Encontro de 

Instituições Conveniadas com o Curso de Psicologia, intitulado Café e Psicologia, no 

campus Itatiba. Na ocasião, professores e coordenadores receberam profissionais de 

outras instituições para apresentar a formação do profissional e a proposta estudantil 

promovida pela USF. Estiveram presentes no encontro representantes das áreas escolar, 

hospitalar, organizacional, social comunitária e clínica.
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EVENTO TEMA LOCAL
N.o DE 

PARTICIPANTES
PÚBLICO-ALVO

Palestra
Aprendizagem e 
Desenvolvimento

Campus 
Itatiba

230

Alunos do curso 
de Arquitetura e 

Urbanismo
Debate 

sobre o filme 
Narradores de 

Javé

Patrimônio 
Cultural

410

Aula Inaugural

Projetos de Vida 
na Adolescência: 

Comparação 
entre 

Adolescentes 
que Cuidam e 

que não Cuidam 
de seus Irmãos 

Menores

22

Alunos do curso 
stricto sensu em 

Psicologia

Palestra

Appllying the 

Meta – Analytic 

Method to 

Evaluate Teste 

Construct 

Validity

50

Workshop
Design e 

Montagem de 

Banner

50
Alunos do curso 

de Engenharia de 
Produção

Palestra

Intercâmbio 
e Dupla 

Diplomação na 
Alemanha

Campus 
Campinas 
– unidade 
Cambuí

60
Alunos do curso 

de Administração

Ciclo de 
Palestras Núcleo 

de Relações 
Internacionais

Todos os 
campi USF

320
Alunos 

interessados de 
todos os cursos

Meio Ambiente
Previsto na missão da USF, o cuidado com o meio ambiente tem sido fundamental para a 

sobrevivência não só das entidades como também da própria sociedade. O Programa Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável procura desenvolver na comunidade, por meio 

de suas ações, a consciência necessária para que a humanidade sofra o menos possível 

com os avanços que ela mesma cria e que muitas vezes comprometem a sua existência.

Professores

10
Alunos

32
Comunidade

7
Funcionários

15

Envolvidos na organização

Atividades Beneficiados

5 3.600

Eventos

VIII TecnoAmbiental e III Jornada do Meio Ambiente e Sustentabilidade

O evento, que discutiu o tema Dengue: Controle e Prevenção, foi realizado no 

campus Bragança Paulista, reunindo 600 participantes. 

Na ocasião, os alunos dos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária e Química 

Industrial tiveram a oportunidade de participar de palestras, debates e mostras 

científicas.Oficina do Meio Ambiente

Com o tema Dinâmicas do Uso do Solo e 
Conservação de Recursos Hídricos – Uma 
Análise sobre a Região do Sistema Cantareira, 

a oficina analisou os aspectos da crise hídrica 

que o estado de São Paulo enfrenta. Com 

foco na situação do Sistema Cantareira de 

Abastecimento de Água e a escassez dos 

recursos hídricos, reuniu 80 alunos do curso 

de Arquitetura e Urbanismo no campus Itatiba.

Dia Mundial da Água

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, 22 de março, o campus Campinas -  

unidade Swift, ofereceu uma palestra com o tema Ações para Enfrentamento 
da Crise. Na ocasião, foi abordada a questão da crise hídrica na atualidade, bem 

como ações para o período de escassez. Um total de 270 pessoas, entre alunos e 

docentes, participou do evento.

No campus Bragança Paulista, a ação reuniu professores e alunos e contou com 

o apoio da Pastoral Universitária. Na ocasião, os participantes relembraram à 

comunidade acadêmica a importância da água, ressaltada na Declaração Universal 

dos Direitos da Água.

VI Semana do Meio Ambiente

Organizado pela Secretaria de Meio Ambiente do Município de Bragança Paulista, 

o evento foi realizado em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, 5 de junho. 

Na ocasião, alunos e docentes foram beneficiados com palestras e troca de 

experiências. 
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Professores

42
Alunos

131
Comunidade

6
Funcionários

65

Envolvidos na organização

Atividades Beneficiados

20 28.101

Cursos

EventosTrabalho
O trabalho dignifica o homem, razão pela qual a USF desenvolve nessa área uma série de 

reflexões, abrindo perspectivas para que o participante exercite sua capacidade criativa 

de aprimorar seu conhecimento e ampliar suas habilidades. O Programa Aluno Cidadão 

proporciona esse desenvolvimento profissional complementar.

TEMA CAMPUS
N.o DE 

PARTICIPANTES
PÚBLICO-ALVO

Workshop de 
Fotografia

Campinas – unidade Swift 55
Alunos do curso 
de Arquitetura e 

Urbanismo

Redação 
Forense

Campinas – unidade 
Cambuí

10
Alunos do curso de 

Direito

Oratória 
Forense

14
Alunos do curso de 

Direito e comunidade 
externa

Feira Orgânica

Organizada pelo curso de Gastronomia, 

a feira apresentou receitas elaboradas 

por alunos, com produtos orgânicos. O 

júri composto por chefs, empresários 

e nutricionistas teve a oportunidade 

de degustar e conhecer a proposta do 

grupo de alunos.

II Fórum Gastronômico

Realizado no campus Campinas - 

unidade Cambuí, o evento reuniu  

280 pessoas entre profissionais do 

segmento e admiradores da gastronomia 

para a discussão de temas relativos ao 

setor gastronômico.

Participação em Eventos Gastronômicos

Chefs na Praça | Na ocasião, a USF marcou 

presença com pratos típicos da culinária 

peruana, preparados por alunos e docentes 

do curso de Tecnologia em Gastronomia da 

instituição. Segundo os organizadores,  

22 mil pessoas compareceram ao evento.

3.o Festival Gastronômico | Realizada no 

mês de novembro, a atividade consistiu 

na elaboração de refeições preparadas 

por formandos da instituição e fez parte 

do Projeto de Conclusão de Curso dos 

discentes do 4.o semestre. 

5.o Festa da Linguiça de Bragança 

Paulista | Os alunos colaboraram na 

atração Duelo dos Chefs, auxiliando 

chefs convidados na elaboração de 

receitas.

Exposição Formas de Morar

Resultado da disciplina Estudo 

Socioeconômico Aplicado à Arquitetura 

e ao Urbanismo, o evento aconteceu 

nos campi Itatiba e Campinas - unidade 

Swift. Na ocasião, cada equipe pesquisou 

formas de moradia, investigando como 

isso pode ocorrer em diferentes espaços 

e como estes podem ser transformados, 

apresentando as diferentes formas de 

apropriação.

Palestras

TEMA CAMPUS
N.o DE 

PARTICIPANTES
PÚBLICO-ALVO

Novos Sabores - Umami Campinas - unidade 

Cambuí
30

Alunos do curso 

de GastronomiaFinger Foods

Atualidades na Logística 

Internacional
Bragança Paulista 55

Alunos do curso 

de Tecnologia em 

Logística

Arquitetura como Prática 

Política
Itatiba 120

Alunos do curso 

de Arquitetura e 

Urbanismo

Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação 

e Prédios Antigos: Quais as 

Perspectivas?

Campinas - unidade 

Swift
35

Workshop Profissional Chefs para Chefs

Promovido pelo curso de Gastronomia, o evento reuniu aula e minidegustações, entre 

a Chef Mariane Sato e convidados no Espaço Gourmet do campus Campinas – unidade 

Cambuí. A ocasião contou com 30 participantes.

I Mostra de Trabalho Autônomo

O evento apresentou trabalhos autônomos desenvolvido por alunos, envolvendo 

disciplinas referentes aos conteúdos do 6.o e 8.o semestres. Realizado no campus Itatiba, 

reuniu 320 estudantes do curso de Engenharia de Produção.
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Cursos

Eventos
TEMA CAMPUS

N.o DE 
PARTICIPANTES

PÚBLICO-ALVO

Postura Profissional

Itatiba

13
Alunos dos cursos de 

Engenharias
AutoCAD 13

Excel Básico 20

Alunos de todos os 

cursos e comunidade 

externa

Processamento 

Digital de Sinais

Campinas – 

unidade Swift
30

Alunos do curso de 

Engenharia Elétrica

Tecnologia e Produção
A inovação tecnológica é necessária no ambiente de ensino, pois atualmente 

caracteriza o surgimento de uma nova era na sociedade. O Programa Tecnologia e 

Sociedade da USF estimula a comunidade em geral a aprender sobre esse processo, 

explicando que a tecnologia deve estar a serviço do homem e da vida, e não o 

contrário.

Professores

63
Alunos

17
Comunidade

6
Funcionários

71

Envolvidos na organização

Atividades Beneficiados

17 8.792

Formação de Auditor Interno da Norma NBR ISO 9001:2008

Realizado no campus Bragança Paulista, o curso capacitou os participantes para a 

interpretação dos requisitos da Norma ISO 9001:2008. Na ocasião, os participantes 

realizaram estudos práticos e também exercícios de interpretação da norma, além da 

elaboração de planos e relatórios de auditoria. Ao todo, 17 alunos participaram dos 

encontros.

Técnicas de Reuniões e Treinamentos

Curso realizado no campus Campinas e destinado 

a alunos e profissionais interessados em aprender 

técnicas para organizar reuniões, treinamentos, pautas 

e atas. Os participantes aprenderam noções básicas de  

organização de reuniões e treinamentos, estrutura  

de pautas e atas, além de algumas regras de etiqueta. 

Ao todo, 9 pessoas participaram do encontro.

Dia do Engenheiro

Em homenagem à data, o campus Itatiba 

reuniu 60 alunos na Oficina Canvas. O evento, 

realizado na sala de web-aprendizagem do 

campus, foi voltado aos alunos do curso 

de Engenharia de Produção e abordou as 

diferenças entre Plano de Negócio e Modelo 

de Negócio, Origem do Business Model 
Canvas e Processo de Construção de Modelo 

de Negócio.

Eventos de Engenharia

Durante o ano, alunos, docentes, estudantes de outras instituições e profissionais dos 

cursos de Engenharia tiveram a oportunidade de participar de eventos voltados para 

suas áreas de atuação. Em todas as ocasiões, o público foi beneficiado com palestras, 

exposições e debates.

• II Encontro de Engenharias | Com o tema Tecnologia e Inovação, o evento, realizado 

no campus Bragança Paulista, reuniu um público de 540 pessoas. 

• III Encontro de Engenharias | Com o tema Tecnologia e Inovação na Gestão do Serviço 
Público, o evento reuniu os alunos de Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental e 

Engenharia Civil no campus Bragança Paulista, totalizando 700 participantes.

• IV Encontro de Engenharias | Com o tema Tecnologia e Inovação na Gestão do Serviço 
Público, o evento reuniu os alunos de Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental 

e Engenharia Civil no campus Bragança Paulista, somando 700 participantes.

• V Semana de Engenharia | Realizado no campus Campinas - unidade Swift, o evento 

reuniu cerca de 1.110 pessoas. 

• VI Semana de Engenharia | Promovido durante o 2.o semestre, no campus Campinas - 

unidade Swift, o evento reuniu 1.100 pessoas.

Mostra de Projetos Integradores

Realizado nos campi Itatiba e Campinas 

- unidade Swift, o evento teve como tema 

Aprendizagem Ativa por Meio de Conceitos 
de Energia e Habitação. Na ocasião, a 

mostra apresentou à comunidade acadêmica 

trabalhos autônomos e com aprendizagem 

ativa, nas temáticas de energia e habitação. 

Ao todo, 600 alunos participaram do evento, 

conhecendo, assim, projetos realizados 

pelos discentes dos cursos de Arquitetura 

e Urbanismo, Engenharia Ambiental e 

Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de 

Computação e Engenharia Elétrica.

I Mostra de Projetos e Desenvolvimento 
de Softwares

Elaborado pelos alunos da disciplina 

Projeto e Desenvolvimento de Software 

do 8.o período do curso de Engenharia 

da Computação, o evento reuniu  

200 alunos do curso no campus Itatiba. 
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XIII Encontro de Ciências Exatas e Tecnológicas

Mais conhecido como Encet, o encontro que reúne 

os alunos dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia 

da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia da 

Produção, Engenharia Industrial, Engenharia Química e 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas foi 

realizado no campus Itatiba. 

A programação contou com palestras, workshops, mostras 

de trabalhos de conclusão de curso e atividades voltadas 

para a área de tecnologia, promovendo a integração 

entre estudantes e a comunidade. Ao todo, 830 pessoas 

compareceram ao evento.

Saúde
O termo “saúde” refere-se à complexidade da definição de apresentar ao ser humano um  

bem-estar fisiológico, psíquico e social. Essa consciência singular e particular de cada pessoa 

procura ser desenvolvida por meio das ações propostas por todos os programas dessa área na 

USF. Atividade Física, Atendimento Clínico-Hospitalar, Cuidar Faz Bem, Esporte e Lazer e Saúde 

e Qualidade de Vida são exemplos desses programas.

Professores

324
Alunos

998
Comunidade

53
Funcionários

268

Envolvidos na organização

Atividades Beneficiados

113 78.008

Cursos

Tai Chi Chuan

As aulas que integram o projeto de Taijiquan da USF variam entre exercícios de relaxamento, 

exercícios respiratórios e passos fundamentais para o bom funcionamento psicomotor. Em 2015, 

um total de 131 pessoas entre alunos, professores, melhor idade e comunidade externa dos campi 

Bragança Paulista e Itatiba participaram do curso.

Odontologia e a Comunidade

Realizado anualmente por alunos de Odontologia da USF, o curso promove a 

prevenção e a saúde bucal em crianças e adolescentes do Projeto Nascer de 

Novo, Ecoa e Serviço Assistencial Médico Alimentar. Em 2015, ministrada na 

Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, a atividade contou com 70 horas 

de capacitação, oferecendo atendimento clínico preventivo e curativo aos 

assistidos pelas instituições cadastradas.

Integração Clínica Complementar I

Ministrado no campus Bragança Paulista, o curso foi destinado aos alunos de 

Medicina e reuniu 60 estudantes durante os encontros.

Campus Bragança Paulista
Campus Itatiba

I Desafio de Química

Com o tema Redução de Perdas em Processo de 
Tratamento de Águas de Reuso, o evento realizado no 

campus Campinas - unidade Swift reuniu 540 alunos dos 

cursos de Engenharia. Na ocasião, os estudantes tiveram a 

oportunidade de fomentar a busca pela aplicação prática 

dos conceitos apresentados nas disciplinas dos cursos.

Eventos 

Palestras

TEMA CAMPUS PÚBLICO-ALVO BENEFICIADOS

Dia do Enfermeiro - Seja 

Você o Primeiro no 

Mercado de Trabalho

Bragança Paulista

Alunos do curso 

de Enfermagem e 

profissionais da área

220

The Inhibition of 
Choline Kinase as 

an Antiproliferative 
Approach: A Case Study

Campinas - 

unidade Swift

Alunos dos 

cursos Farmácia e 

Engenharia Química e 

comunidade externa

310

Exposição de Materiais Médicos do 
Século XX

A exposição, organizada pelo curso de 

Medicina, foi realizada durante o mês de 

fevereiro no campus Bragança Paulista. 

Na ocasião, os visitantes tiveram 

a oportunidade de conhecer um 

consultório médico do século XX, 

além de terem contato com materiais 

médicos e equipamentos utilizados 

no século passado. Aproximadamente 

1.200 estudantes visitaram a exposição. 
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IV Simpósio de Análises Clínicas

Promovido pelo curso de Farmácia do 

campus Bragança Paulista, o evento 

teve como tema A Importância da 
Identificação de Medicamentos que 
Interferem nos Exames Laboratoriais. 

Reunindo 390 pessoas, entre alunos, 

profissionais e docentes, o simpósio 

contou com palestras e debates.

XXXIII Semana Médica

Em sua 33.a edição, o evento realizado 

pelos discentes do curso de Medicina do 

campus Bragança Paulista trouxe o tema 

Câncer: da Pesquisa Básica ao Tratamento 
Personalizado. A programação incluiu 

palestras, mesas-redondas e debates 

ministrados por profissionais de diversas 

especialidades da área da Saúde, vinculados 

ou não a outras universidades. Um total de 

680 pessoas participou das atividades.

I Interligas Brasileiro de Neurocirurgia

Organizado por estudantes de Medicina de 

todo o Brasil, com o apoio da Academia 

Brasileira de Neurocirurgia (ABCNc), o 

evento promoveu o maior encontro de Ligas 

Acadêmicas de Neurocirurgia do Brasil. Em 

conjunto com o XVI Congresso da Academia 

Brasileira de Neurocirurgia, foi realizado no 

Salão Nobre do campus Bragança Paulista e 

também no município de Atibaia-SP. 

Por meio de palestras e mesas-redondas, 

os participantes foram beneficiados 

com um conteúdo que envolveu temas 

importantes nas áreas de neurocirurgia, 

neurologia e neurociências. A programação 

científica contribuiu também para auxiliar os 

participantes na escolha da residência médica, 

reunindo um público de 120 pessoas. 

I Jornada em Medicina do Trabalho

Com o tema A Especialidade e o Especialista 
em Medicina do Trabalho, o evento foi realizado 

no campus Campinas - unidade Swift. A 

jornada proporcionou aos alunos e demais 

participantes a oportunidade de um encontro 

com lideranças da Medicina do Trabalho no 

Brasil, que representam a especialidade na 

Associação Médica Brasileira.

III Júri Simulado de Ética Profissional 
em Fisioterapia

Na ocasião, os alunos do curso de 

Fisioterapia do campus Bragança 

Paulista assistiram à simulação de 

um processo de recebimento de 

infração pelo Conselho Profissional. A 

representação mostrou como funciona a 

atuação do órgão em caso de denúncia 

ou fiscalização da entidade, até o 

momento de instauração efetiva do 

processo. Ao todo, 312 alunos foram 

beneficiados com o evento. 

Eventos de Fisioterapia

O campus Bragança Paulista 

promoveu o I Simpósio de 

Fisioterapia Pediátrica e também 

o IV Encontro de Egressos do 

Curso de Fisioterapia. Realizadas 

no Salão Nobre, as atividades 

trouxeram temas relativos à 

atuação do profissional de 

Fisioterapia na área pediátrica, 

reunindo 330 alunos do curso.

Fisiomais

O evento, voltado aos alunos do 

curso de Fisioterapia, foi realizado 

no campus Bragança Paulista. Na 

ocasião, foram abordados temas 

atuais do mercado de trabalho, 

visando ao desenvolvimento de 

potenciais e sucesso profissional 

dos alunos. No total, 200 discentes 

participaram do evento.

Aula Inaugural Stricto Sensu em Psicologia

Abordando a temática Avaliação de Criança com Desenvolvimento Atípico: Trabalhando 
com Autistas, o evento foi realizado no campus Itatiba e reuniu 42 participantes.

IV Jornada Franciscana da Saúde

O evento, realizado no campus 

Bragança Paulista, congregou a III 

Jornada de Biomedicina, a XV Jornada 

de Enfermagem, a XV Jornada de 

Fisioterapia e a XXVIII Jornada de 

Farmácia. Na ocasião, um total de 

1.115 alunos participou de atividades 

relacionadas às suas áreas de atuação. 
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II Plenária Simulada Farmacêutica

Este ano, com o tema Vivenciando 
a Ética da Profissão Farmacêutica, o 

evento realizado em parceria com o 

Conselho Regional de Farmácia-SP  

trouxe conteúdos necessários para 

o entendimento dos processos 

legais e administrativos da profissão 

farmacêutica. Além disso, abordou 

também o ciclo da assistência 

farmacêutica com foco na atenção 

à saúde, incentivando os estudantes 

para a prática farmacêutica ética. Durante a ocasião, os discentes desenvolveram uma 

simulação de infração do código de ética do profissional farmacêutico, colocando em 

prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Realizada no campus Bragança 

Paulista, a plenária contou com um público de 235 alunos. 

Luta Antimanicomial

O evento teve como tema Saúde 
Mental em Diferentes Faces e 

destacou a importância de discutir 

a saúde mental nas diversas áreas 

de atuação da Psicologia. Realizado 

no campus Itatiba, contou com a 

presença de 578 alunos. 

Semana de Estudos da Psicologia

Por meio do tema O Menino Maluquinho: um 
Olhar da Psicologia para Além das Panelas, 

o evento discutiu sobre as contribuições da 

Psicologia no campo da infância, depressão 

infantil, além das mudanças que afetam os 

sujeitos. Os debates, realizados nos campi 

Itatiba e Campinas, foram inspirados no 

personagem Menino Maluquinho e atraíram 

um público de 820 estudantes.

Jornada Farmacêutica

Realizada no campus Campinas, a IX Jufarcamp trouxe a temática Atuação do Profissional 
Farmacêutico: do Desenvolvimento de Fármacos à Dispensação de Medicamentos. Durante 

a semana do evento, o público assistiu a palestras e minicursos realizados por oradores 

que discorreram sobre a atuação do profissional farmacêutico na área hospitalar e também 

na cosmetologia, além de presenciarem a I Mostra de Trabalho Integrado: Adote uma 

Molécula. Dando encerramento às atividades, o público presente, de 365 alunos, participou 

de uma gincana. 

Alunos do Curso de Odontologia Participam de Projeto Ação Total

Desenvolvido pelo Conselho dos Ministérios Evangélicos de Bragança Paulista, em parceria com a 

prefeitura da cidade, a ação foi realizada no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de 

Monta). O evento contou com a presença do prefeito e das demais autoridades do município. Na 

ocasião, os alunos do curso de Odontologia colaboraram com a prestação de serviços de saúde bucal, 

proporcionando a adultos e crianças orientação sobre higiene bucal e prevenção ao câncer de boca. 

Mais de 10 mil pessoas compareceram ao local.

Fórum Transdisciplinar de Odontologia

Realizado no campus Bragança Paulista, o evento contou com uma edição em cada semestre, 

recebendo um público total de 550 pessoas, entre estudantes e docentes do curso de Odontologia. 

• O XX Fórum Transdisciplinar de Odontologia trouxe o tema Mídia Digital em Benefício da 
Odontologia e Cirurgia de Implante e Carga Imediata, em que os participantes ouviram a respeito 

da mídia digital como serviço da Odontologia e também sobre a cirurgia de implante com carga 

imediata.

• Em sua XXI edição, o evento realizado no campus Bragança Paulista contou com a participação do 

Conselho Regional de Odontologia, que trabalhou a temática Orientando o Futuro Profissional.

Jornada Odontológica Franciscana

Com uma semana de cursos, palestras e apresentação de trabalhos científicos preparados para alunos 

da graduação e profissionais da área, o evento intitulado A Tecnologia a Serviço da Responsabilidade 
Social reuniu um público de 320 pessoas no campus Bragança Paulista. Na ocasião, foram abordados 

temas atuais de endodontia, dentística, estética, odontopediatria, saúde coletiva, entre outros.
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Dia Mundial de Combate ao Alzheimer

No dia 21 de setembro, em comemoração ao Dia Mundial de Combate ao Alzheimer, o 

campus Campinas - unidade Swift realizou eventos que abordaram a importância do 

tratamento precoce, a conscientização sobre a convivência e os cuidados com os pacientes. 

O V Encontro da Abraz Campinas e o I Encontro 
do Curso de Psicologia - Dia Mundial da Doença de 
Alzheimer reuniram 155 alunos do curso de Psicologia

Com o tema Aprendendo a Lidar com a Doença 
Alzheimer, a palestra realizada pelo curso de 
Farmácia reuniu 240 pessoas

Participação em Evento

Os alunos do curso de Fisioterapia do campus 

Bragança Paulista participaram da Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes realizada na empresa Itallian 

Hairtech. A iniciativa faz parte do Projeto de Saúde 

Ocupacional e Ergonomia, promovendo o bem-estar e 

a qualidade de vida no ambiente laboral. Na ocasião, 

foi realizada a palestra Posturas, que deu ênfase à importância de manter a 

boa postura corporal e ensinou técnicas de automassagem como um método 

de relaxamento. A iniciativa beneficiou 170 funcionários. 

ATIVIDADE CAMPUS
N.° DE 

PARTICIPANTES

Torneio Intercalouros de Futsal 

Masculino e Feminino
Bragança Paulista

84

Torneio Interclasses de Futsal 

Masculino
108

18.o Campeonato de Futsal Interno
Campinas - unidade 

Swift
150

XVI Jogos Franciscanos

Ginásio Dr. Lourenço 

Quilici - Bragança 

Paulista

382

Torneio de Integração de Futsal 

Masculino
Bragança Paulista 158

XIX Campeonato de Futsal 

Masculino

Campinas – unidade 

Swift
85

Atividades Físicas, Esporte e Lazer 

Novembro Azul

Realizada na Unidade Básica de Saúde do Jardim Araújo, no município de Socorro-SP,  

o evento promovido pela Secretaria Municipal de Saúde lembrou a importância do 

diagnóstico precoce do câncer de próstata. Na ocasião, alunos de diversos cursos do 

campus Bragança Paulista promoveram ações que incentivassem a saúde e o bem-estar, 

beneficiando, assim, 1.200 pessoas. Dentre as inúmeras atividades realizadas, destacam-se:

• Palestras sobre a prevenção do câncer de próstata.

• Orientações sobre os sintomas da doença.

• Realização de testes de glicemia.

• Aferição da pressão arterial.

• Determinação do índice da massa corpórea.

• Exercícios com alongamentos.

• Quick massage.

• Orientações sobre administração das finanças.

IV Jornada Científica – Emergências Médicas

Nos dias 26 e 27 de outubro, foi realizado pelo Centro 

Acadêmico Rolando Tenuto a IV Jornada Científica. 

O evento acontece anualmente e é destinado aos 

acadêmicos de Medicina e dos demais cursos da área 

da saúde que queiram participar. 

Este ano, o tema Emergências Médicas discorreu 

sobre os seguintes assuntos: atenção ao trauma, abordagens emergenciais em 

queimaduras, emergências cardiovasculares e tratamento da dor na urgência. Durante 

o evento, foram ministradas palestras teóricas e demonstrações práticas. 

Projetos

III Feira do Terreiro

Com o objetivo de realizar ações de promoção à saúde e prevenção de doenças 

para a população adepta ao Candomblé, o evento foi realizado pela International 

Federation of Medical Students Association (IFMSA), com o apoio do Centro 

Acadêmico Rolando Tenuto e também da Rede Nacional de Religiões  

Afro-Brasileiras e Saúde. Promovida no município de Bragança Paulista-SP, a feira 

capacitou os alunos participantes trabalhando em conjunto saúde e religião. Na 

ocasião, foram oferecidos serviços como: avaliação da pressão arterial, orientação 

sobre o câncer de mama e de próstata, além de atividades artesanais (oficinas de 

artesanatos e semijoias), reunindo um público de 600 pessoas.

4.a Ação Local de Cidadania do Projeto Mãos Dadas

Realizada pelos alunos do curso de Farmácia do campus 

Campinas - unidade Swift, a ação ocorreu na Escola Estadual 

Doutor Telêmaco Paioli Melges, no município de Campinas-SP. 

Durante o evento, os discentes realizaram aferição de pressão 

arterial, teste de glicemia, avaliação do Índice de Massa 

Corporal, além de uma campanha de conscientização sobre 

o risco do consumo de tabaco.

Pesquisa Saúde dos Idosos

Durante o segundo semestre, alunos do curso de Fisioterapia do campus Bragança 

Paulista visitaram idosos cadastrados no Sistema Único de Saúde para fazer uma 

avaliação físico-funcional e cognitiva, com possibilidades de encaminhamentos 

adequados para a unidade de saúde da família Nilda Coli.
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LIGA ACADÊMICA TOTAL DE ATIVIDADES 
REALIZADAS

Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia, Professor Waldemar Muniz 20

Liga Acadêmica de Radiologia e Diagnóstico por Imagem 7

Liga Acadêmica de Cirurgia Vascular, Doutor Márcio Villaça 10

Liga Acadêmica de Neurologia e Neurociência, Professor Mestre João Batista de Andrade 16

Liga Acadêmica de Oftalmologia, Doutora Stella Maria Rosa Olivalve 5

Liga Acadêmica Bragantina de Medicina Desportiva 8

Liga Acadêmica de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial 8

Liga Acadêmica de Clínica Médica 9

Liga Acadêmica de Cardiologia, Doutor José T. A. Tartari 11

Liga Acadêmica de Oncologia, Marcelo Leite Vieira Costa 11

Liga Acadêmica de Urgência e Emergência, Doutor Mário Mantovani 17

Liga Acadêmica de Endocrinologia 1

Liga Acadêmica de Cirurgia Geral, Doutor Célio Gayer 21

Liga Acadêmica de Pediatria, Professor Doutor Samuel Haberkorn 11

Liga Acadêmica do Riso, Professor Gilberto Romani 10

Liga Acadêmica de Semiologia e Propedêutica 4

Liga Acadêmica de Saúde Mental, Doutora Regina Caeli Guerra Poças 4

Liga Acadêmica de Anestesiologia e Medicina Intensiva 1

Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia, Doutor Luiz Afonso Pereira 4

Liga Acadêmica de Neurocirurgia, Doutor Carlos Tadeu Parisi de Oliveira 8

Liga Acadêmica de Coloproctologia, Doutor Carlos Augusto Real Martinez 2

Cuidar Faz Bem

A iniciativa trata-se de uma feira itinerante que procura conscientizar a população quanto a questões de saúde e 

cidadania. Em 2015, por meio do auxílio de alunos da graduação, diversas ações foram realizadas, dentre as quais 

destaca-se a elaboração de atividades para a Semana dos Professores, beneficiando 550 docentes. 

Farmacêutico na Comunidade 

Realizado com o auxílio dos alunos do curso de Farmácia do campus Campinas em parceria com o Conselho Regional 

de Farmácia da cidade, o evento foi realizado no município de Campinas. Na ocasião, os estudantes aferiram a pressão 

arterial, realizaram testes de glicemia, além de promover ações de combate ao 

tabagismo. 

O evento contou com a participação do projeto Cuidar Faz Bem, que implantou uma 

boneca fumante na qual as toxinas presentes no cigarro ficaram impregnadas em um 

filtro que funcionou como um pulmão artificial. A feira realizou 500 atendimentos 

entre jovens, adultos e idosos.

Humanização do Parto

Esse projeto de extensão teve como objetivos capacitar as alunas do curso de 

Fisioterapia do campus Bragança Paulista e acompanhar mulheres em qualquer 

estágio do trabalho de parto, oferecendo-lhes conforto físico e emocional. 

Durante 18 semanas, uma vez por semana, foi realizada avaliação da parturiente 

e aplicação de exercícios para auxiliar a mulher durante o trabalho de parto, 

tais como: agachamento, dissociação pélvica em pé e na bola, deambulação, 

massagem em região sacral, estimulação em pontos de acupuntura e orientação 

respiratória. 

Ligas Acadêmicas

As Ligas Acadêmicas são constituídas por grupos 

de alunos de diferentes períodos da graduação, 

com a supervisão de docentes da área correlata. 

Seu objetivo é aprofundar os temas da Medicina 

por meio de aulas presenciais, produção de 

ciência e pesquisa, além de serviços prestados à 

comunidade.

Todas as ligas acadêmicas são filiadas e de posse 

do Centro Acadêmico Rolando Tenuto, que tem 

por responsabilidade administrá-las. 

1988 – O colégio Santo 

Antonio do Pari é 

incorporado à CNSP-ASF,  

propagando durante 

os 25 anos seguintes 

um ensino pautado em 

valores humanos. Um 

ano depois, é fundada a 

Editora Universitária São 

Francisco, com publicações 

que marcaram o cenário 

editorial universitário 

brasileiro.  



D
IM

E
N

SÃ
O

E
N

S
IN

O
, P

E
S

Q
U

IS
A

 E
 E

X
T

E
N

S
Ã

O

D
IM

E
N

SÃ
O

E
N

S
IN

O
, P

E
S

Q
U

IS
A

 E
 E

X
T

E
N

S
Ã

O

6968

NÚCLEO DE PASTORAL UNIVERSITÁRIA

Pastoral
A Pastoral Universitária, apoiada na missão e na experiência de São Francisco de Assis, 

realiza ações de formação humana e cristã, grupo de estudos, encontros, celebrações 

litúrgicas, entre outras. Por meio do programa Paz e Bem, em parceria com o Next, 

foram realizadas ações envolvendo a comunidade acadêmica. 

Professores

4
Alunos

5
Comunidade

6
Funcionários

12

Envolvidos na organização

Atividades Beneficiados

15 13.600

Palestra 

Realizada no campus Itatiba, a palestra com o tema Práticas Arquitetônicas e Urbanísticas 
e Gentileza Franciscana reuniu 220 pessoas para debater sobre a atuação profissional do 

arquiteto relativa às funções sociais.

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS
A USF disponibiliza seus recursos físicos 

e humanos para a prestação de serviços 

qualificados às entidades e à comunidade. A 

construção dessa relação da instituição com 

a sociedade pauta-se na transferência de 

conhecimento, que pode ser uni ou bilateral.

Prestação de Serviços à 
Comunidade
A gratuidade dos serviços ofertados pela 

USF deve ser entendida como a reafirmação 

do compromisso social estabelecido em sua 

missão. Alguns cursos de graduação e  

pós-graduação estabelecem em seus projetos 

pedagógicos as práticas de estágios que 

oportunizam a realização deste por meio de 

serviço comunitário prestado. Essa interação 

possibilita que as teorias e técnicas da sala de 

aula sejam praticadas, enquanto a sociedade se 

beneficia de um atendimento especializado e 

diferenciado.

Bênção dos Animais

Tradição entre a comunidade, o evento 

celebrado pelo Frei Thiago Alexandre 

Hayakawa reuniu 120 pessoas que levaram 

seus animais de estimação até a Praça Raul 

Leme, em Bragança Paulista.

Eventos e Ações Colaborativas

Durante o ano, a Pastoral Universitária promove atividades que envolvam a 

comunidade em ações que despertem a solidariedade, a amizade e o espírito 

franciscano. Em 2015, algumas das ações foram:

• 20.a Caminhada ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Pedra Bela-SP.

• Celebração de Páscoa nos campi da Universidade São Francisco.

• USF Familiares – Funcionários levaram os familiares para conhecer a instituição e 

participar de atividades lúdicas, esportivas e assistir a uma peça infantil.

• Capítulo Universitário mobilizado pelo Capítulo Provincial da mantenedora.

• Participação no evento Semana da Gentileza, promovido pelo curso de Psicologia.

• Participações nas Jornadas e Semanas Acadêmicas.

• Participação na elaboração do Programa de Formação Geral.

• Exposição de presépios em todos os campi, aberta para alunos, funcionários e  

comunidade.

Reinauguração da Capela Santo Frei Galvão

Ocorrido no mês de agosto, no campus Itatiba, 

o evento de reinauguração foi celebrado pelo 

Frei Raimundo Justiniano de Oliveira Castro, 

com participação do Frei Fidêncio Vanboemmel 

e do Frei Thiago Alexandre Hayakawa. Na 

ocasião, foi mencionada a importância de um 

local sagrado dentro da instituição.

Núcleo de Prática Jurídica (NPJ)
Por meio de seus Núcleos de Prática Jurídica, a USF presta atendimento jurídico gratuito à população carente, 

orientando e esclarecendo dúvidas em todas as áreas de Direito em Bragança Paulista e região, além de São Paulo na 

região da Freguesia do Ó. Com esse serviço, a USF contribui de maneira efetiva na construção da cidadania, fazendo 

com que alunos e funcionários assumam seu papel de agentes transformadores da sociedade.

Entre as principais atividades do NPJ, está o auxílio ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc), por meio de 

convênio firmado com o Poder Judiciário, em que o NPJ de Bragança Paulista realiza a triagem e o agendamento de 

reclamações que são passíveis de serem solucionadas em sessões de conciliação e mediação.

Os NPJs da Universidade São Francisco contam com salas de recepção e espera, além de salas de atendimento 

individualizadas para garantir o sigilo, o conforto e a comodidade aos consulentes. O Cejusc de Bragança Paulista conta, 

ainda, com salas de conciliação e mediação, além de gabinetes para a Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria 

Pública, Promotoria, Magistratura, entre outros. 

Em 2015, foram realizados 3.234 atendimentos.
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Clínica Odontológica
Com 43 anos de atividade e em processo constante de aprimoramento, o curso de Odontologia 

da USF é uma referência regional. Atualmente, a clínica é constituída por 126 consultórios 

completos e automatizados, além de um centro de radiologia, permitindo que 136 atendimentos 

à comunidade sejam realizados simultaneamente. Essa infraestrutura hoje contempla a 

realização de programas governamentais, a exemplo da Universidade Aberta do SUS, Ministério 

da Saúde, Brasil Sorridente, Secretaria Estadual da Saúde do Estado de São Paulo e Secretaria 

Municipal da Saúde de Bragança Paulista. 

Recentemente, foi inaugurado nas dependências clínicas do curso o Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO), integrante do programa do Ministério da Saúde em parceria com a 

Prefeitura Municipal com intuito de atender a comunidade ao mesmo tempo que serve de 

campo de estágio supervisionado aos alunos.

Dessa forma, a clínica tem o reconhecimento público do governo municipal e das lideranças da 

Odontologia brasileira pelas diversas áreas em que atua: cirúrgica (incluindo bucomaxilofacial 

e implantodontia), dentística, endodontia, estomatologia, odontopediatria, ortodontia, 

periodontia, prótese, radiologia/imaginologia, odontogeriatria, odontologia restauradora e 

atendimento a pacientes com necessidades especiais. 

Em 2015, foram realizados 12.400 atendimentos.

Clínica Escola de Fisioterapia 
Implantado em 2000, no campus Bragança Paulista, a 

clínica tem como objetivo promover à comunidade, por 

meio de práticas de estágios curriculares, atendimentos 

em Fisioterapia em diversas áreas e especialidades, além 

de propiciar atividades práticas e observacionais em 

diferentes disciplinas, cursos e projetos de extensão e  

pós-graduação. Nesses 15 anos de história, teve a qualidade 

de seu trabalho reconhecida pela diversidade dos 

encaminhamentos que recebeu dos diferentes serviços de 

saúde de toda a região bragantina. 

A Clínica Escola de Fisioterapia atende às seguintes 

especialidades: Fisioterapia aplicada à traumatologia, 

ortopedia e reumatologia, neurologia, saúde da criança 

e do adolescente, cardiologia e pneumologia, saúde da 

mulher e urologia, prótese e órtese, dermatologia funcional, 

além da Fisioterapia desportiva.

Em 2015, foram realizados 10.676 atendimentos. Para a 

consolidação de sua vocação social, o curso de Fisioterapia 

desenvolve diversos projetos de extensão comunitária que 

podem ser conferidos na sequência.

Fisioterapia Aquática no Atendimento de 
Crianças com Disfunção Neuromotora

O projeto capacitou alunos a avaliar e tratar 

crianças com disfunções neuromotoras, utilizando 

técnicas de Fisioterapia aquática. Ao longo do 

período, seis crianças, de ambos os sexos, com 

idades entre 4 e 16 anos, foram atendidas em 12 

sessões. Em cada uma delas, foram utilizados 

técnicas, recursos e equipamentos específicos 

da fisioterapia aquática, selecionados após a 

definição do tratamento para cada paciente.

Oncologia e Fisioterapia 

O Projeto Oncologia e Fisioterapia atua com o Centro de Oncologia da USF e conta com 

participação em um estudo multicêntrico em parceria com a Universidade de São Paulo. 

Seu objetivo é minimizar complicações, sintomas adversos e melhorar a qualidade de vida 

dos pacientes. Em 2015, o trabalho passou por uma fase intermediária com a coleta de 

dados de 25 participantes. 

Avaliação de Recém-Nascidos

Realizada por alunos do curso de 

Fisioterapia, a iniciativa envolveu a avaliação 

do desenvolvimento neuropsicomotor em 

seis recém-nascidos com alto grau de risco. 

A abordagem envolveu também condutas 

de estimulação precoce, sendo apresentada 

no evento de Iniciação Científica da USF, no 

qual ganhou menção honrosa.

Vivência Precoce em Fisioterapia 

Para que o aluno tenha contato com o 

atendimento fisioterapêutico em todas as 

especialidades, sua inserção é feita logo nos 

primeiros semestres do curso. A atividade 

consiste na observação dos atendimentos 

realizados pelos estudantes que já atuam no 

estágio supervisionado da área. Este ano, 

três discentes participaram da iniciativa.
Fisioterapia Uroginecológica

O projeto beneficia pacientes da 

Clínica Escola de Fisioterapia que 

sofrem de incontinência urinária. 

Sendo a Fisioterapia um método 

não invasivo, seguro e com 

mínimos efeitos colaterais, foram 

realizados 50 atendimentos em 

uroginecologia.   

Triagem Fisioterapêutica na Atenção Especializada em Ortopedia

As atividades proporcionaram o contato entre alunos do curso de Fisioterapia do 

campus Bragança Paulista e pacientes encaminhados pelo Sistema Único de Saúde. 

Após treinamento e preparação dos discentes, foram convocados 89 pacientes e, 

destes, 36 compareceram à consulta. Em cada atendimento, foram realizados os 

procedimentos de anamnese, exame físico, avaliação cinético-funcional, orientações 

em relação a condutas fisioterapêuticas e utilizado o instrumento de referência e 

contrarreferência.
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Projeto Sem Dor

Sendo considerada dor crônica aquela que persiste por mais de três meses, 

independentemente de sua origem, os pacientes selecionados foram submetidos à técnica 

de massoterapia clássica analgésica. A atividade foi realizada semanalmente, atendendo seis 

pacientes com fibromialgia. Os estudantes foram previamente treinados de acordo com o 

nível de aprendizado condizente com seu semestre em curso. 

Quick Massage

A quick massage utiliza técnicas 

orientais para promover o bem-estar e 

o relaxamento físico. Este ano, os alunos 

do curso de Fisioterapia atenderam 

cerca de 300 funcionários no campus 

Bragança Paulista e aproximadamente 

470 em Itatiba.

Fisioterapia Pneumofuncional

O projeto consistiu em preparar os alunos 

do curso de Fisioterapia que já concluíram 

a disciplina de Fisioterapia em Cardiologia 

e Pneumologia Ambulatorial para 

posterior realização de estágio obrigatório 

supervisionado. A atividade compreendeu a 

avaliação de 40 pacientes com disfunções 

cardiológicas e pneumológicas e proposição 

de condutas para os casos.

Tratamento da Dor Lombar

Realizado pelos alunos do curso de 

Fisioterapia do campus Bragança 

Paulista, o projeto conta com 

atendimentos a pacientes que se 

queixam de dores lombares. As 

atividades capacitaram os estudantes e 

promoveram 14 sessões de Fisioterapia, 

beneficiando quatro pacientes.

Fisioterapia em Oncologia Mamária

Consiste na inserção dos acadêmicos na rotina do 

atendimento ambulatorial e vivência na atuação 

fisioterapêutica em mastologia oncológica em 

grupo de reabilitação, na atenção secundária à 

saúde. A atividade compreendeu orientação e 

execução de exercícios supervisionados para oito 

mulheres após realização de cirurgia de câncer 

de mama na Clínica Escola de Fisioterapia. O 

projeto também compreendeu acompanhamento 

de cirurgias de mastectomia em centro 

cirúrgico e avaliação pré e pós-operatória em 

atenção terciária à saúde, sendo as pacientes 

encaminhadas para continuidade do tratamento 

fisioterapêutico em atenção secundária à saúde.

Centro Clínico de Psicologia
Aliando o tradicionalismo e a experiência de um curso de mais de 20 anos de história 

em Itatiba aos desafios impostos por uma metrópole como Campinas e baseado em 

um modelo ético de formação e conduta, o Serviço Escola de Psicologia, nesses dois 

municípios, atende aos objetivos de Ensino, Pesquisa e Extensão. A universidade realiza 

convênios e parcerias com organizações públicas e privadas para viabilizar o cumprimento 

de suas atividades pedagógicas, beneficiando as diversas demandas da comunidade. 

Totalizando nas duas unidades 28 consultórios para atendimento, além de espaços 

próprios para os estagiários e os docentes, as clínicas de Campinas e Itatiba oferecem 

atendimento clínico, escolar, organizacional, social e hospitalar. Em 2015, foram realizados 

2.486 atendimentos.

Fisioterapia em Ortopedia Pré e Pós-Operatória

Alunos do 6.o semestre do curso foram selecionados para o projeto, no 

qual desenvolveram os conceitos teórico-práticos sobre a Fisioterapia em 

ortopedia e traumatologia por meio de estudos das referências bibliográficas 

e acompanhamento das avaliações. Em seguida, iniciaram as avaliações de 50 

pacientes para tratamento na Clínica Escola de Fisioterapia da USF.
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2001 – A USF inaugura o 

campus Campinas, no Distrito 

de Barão Geraldo. Quatro anos 

depois, a universidade passa 

por uma reestruturação para 

melhorar a prática de sua missão: 

aprova os novos Projetos de 

Desenvolvimento Institucional 

(PDI) e Político-Pedagógico 

Institucional (PPI), cria a Unidade 

de Pesquisa e muda a localização 

do campus Campinas para o 

bairro Swift.

Campus no Distrito de Barão Geraldo

Campus 
no bairro 

Swift 

Atendimentos no HUSF

Os estudantes do curso de Medicina da Universidade São 

Francisco têm a oportunidade de vivenciar as práticas da 

profissão no Hospital Universitário São Francisco (HUSF). 

Tal estrutura permite ao aluno o contato com diferentes 

áreas do conhecimento médico, permitindo-lhe visualizar 

horizontes mais amplos para o exercício da Medicina e 

oferecendo oportunidades para a escolha da especialidade 

do futuro profissional. 

Em 2015, o estágio teórico-prático do curso apresentou os 

seguintes números nos atendimentos realizados:

Pronto-Socorro 24.630

Ambulatório 52.832

Internação Clínica Cirúrgica 3.573

Internação Clínica Ginecológica 420

Internação Clínica Médica 1.827

Internação Clínica Obstétrica 1.929

Internação Clínica Pediátrica 1.209

Internação Clínica Psiquiátrica 301

Cirurgias (incluindo partos) 5.648

TOTAL 92.369

Atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde.

Visita Prática

Durante o ano letivo, os alunos da graduação são 

incentivados a participar de visitas técnicas em empresas e 

instituições que possam auxiliar no aprendizado prático.

INSTITUIÇÃO CURSOS ENVOLVIDOS CAMPUS

Empresa 

Bauducco

Alunos do curso de 

Administração e cursos 

superiores de Tecnologia 

em Logística, Processos 

Gerenciais e Gestão da 

Qualidade
Bragança 

Paulista

Porto de  

Santos-SP

21.a Edição da Feira 

Internacional de 

Logística

Alunos dos cursos 

superiores de Tecnologia 

em Logística, Processos 

Gerenciais e Gestão da 

Qualidade

Usina Tanquinho, 

da Companhia 

Paulista de Força 

e Luz 

Alunos do curso de 

Engenharia Ambiental e 

Sanitária

Campinas 

- unidade 

Swift

Tribunal Regional 

do Trabalho da 

15.a região de 

Campinas

Alunos do curso de Direito

Campinas 

- unidade 

Cambuí 

Tribunal de Justiça 

Militar
Alunos do curso de Direito Itatiba

NÚCLEO DE EMPREGABILIDADE E 
EMPREENDEDORISMO (NEP)
Presente nos quatro campi da USF e vinculado à Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa 

e Extensão, o Núcleo de Empregabilidade e Empreendedorismo proporciona 

orientação e apoio aos alunos e ex-alunos da instituição, potencializando 

a formação profissional, favorecendo o acesso ao mercado de trabalho e 

promovendo a cultura empreendedora.

Dentre os objetivos do NEP, destacam-se:

• Promover a integração entre empresas, alunos, ex-alunos e universidade.

• Preparar os estudantes para o desenvolvimento da atividade profissional.

• Identificar e promover atividades que contribuam com o desenvolvimento dos 

alunos de acordo com as exigências do mercado de trabalho.

• Fomentar, coordenar e controlar a realização de estágios.

• Registrar e controlar os termos de convênio e termos de compromisso de 

estágio firmados entre as organizações concedentes, a USF e os alunos.

O Portal do NEP está disponível para consulta e cadastro de alunos, ex-alunos e 

empresas. Além do acesso on-line, cada campus oferece serviços gratuitos aos 

interessados, prestados por funcionários do núcleo.

NEP EM NÚMEROS 2014 2015

Empresas cadastradas 3.000 3.473

Novas empresas cadastradas 473 325

Empresas conveniadas para realização de estágio 2.452 2.820

Total de currículos cadastrados 9.708 10.831

Novos currículos cadastrados 1.123 1.328

Vagas ofertadas 655 180

Contratos de estágios realizados 1.437 1.682
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O Programa de Educação a Distância foi implantado na Universidade São 

Francisco em 2013 e, desde então, vem atendendo um número crescente 

de alunos, em diversas disciplinas, cursos e projetos integrados. No início 

de seu funcionamento, 1.300 alunos participaram de disciplinas ofertadas 

a distância para cursos presenciais de graduação, e hoje o programa 

conta com 3.600 participantes. 

Em 2014, foi implantada a versão 2.5 do Moodle, tanto nas salas virtuais 

das disciplinas a distância quanto nas salas de apoio às disciplinas 

presenciais. A migração entre versões teve como objetivo a busca 

de melhorias no ambiente virtual de aprendizagem, a ampliação dos 

recursos disponíveis nas salas, bem como a facilitação da navegabilidade, 

associadas ao aspecto mais amigável do ambiente. A implantação da 

nova versão do Moodle permitiu a total integração do Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA) ao Sistema de Gestão Acadêmica (Lyceum), o 

que na prática significou total sincronismo entre o banco de dados do 

sistema acadêmico e do Moodle, permitindo que as funcionalidades de 

ambos ficassem disponíveis aos alunos no mesmo site. 

NÚCLEO DE ATENDIMENTO 
PSICOPEDAGÓGICO E APOIO AO 
ESTUDANTE COM NECESSIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIAIS (NAP)
O NAP, vinculado à Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, é o órgão 

encarregado de gerir e fornecer apoio psicopedagógico e técnico aos 

discentes que necessitam de orientação de leitura e estudo, portadores de 

deficiência ou com mobilidade reduzida.

No contexto educativo, o atendimento psicopedagógico é parte do 

processo de inclusão social e expressa uma dimensão de direitos 

humanos e de justiça que pressupõe o acesso e a participação de todos 

nas diferentes esferas da estrutura social, a garantia de liberdade e o 

estabelecimento de princípios de equidade.

Atendimento ao Estudante com Necessidades 
Educativas Especiais

• Atendimento das demandas de alunos surdos, com baixa visão e/ou 

mobilidade física reduzida.

• Oferta de cursos e disciplinas de libras para alunos, professores 

e funcionários.

• Acompanhamento diário de intérprete e interlocutores  

de Libras.

• Acompanhamento de ledores e escribas em avaliações e 

vestibulares da USF.

• Acolhimento/reunião com a família 

dos alunos com necessidades 

educativas especiais.

NÚCLEO DE ENSINO A DISTÂNCIA
Em outubro de 2014, iniciaram-se as aulas do curso superior de Tecnologia em Processos 

Gerenciais, primeiro curso da USF completamente a distância. Credenciado pelo Ministério 

da Educação em 2013, o curso concedeu bolsa integral de estudos para todos os alunos da 

primeira turma. A oferta de um curso totalmente a distância fez com que a USF iniciasse 

a produção de materiais específicos, recrutando entre seu corpo docente os autores dos 

materiais didáticos. Também foram realizados investimentos na contratação de uma equipe 

especializada na infraestrutura de produção de videoaulas e no treinamento de equipes.

Em 2015, a integração de bases avançou ainda mais com a implantação 

do USFConnect, que integrou o site da USF, o acesso às salas virtuais, 

a biblioteca digital e os serviços on-line ofertados pela secretaria. A 

plataforma Moodle foi migrada para armazenamento em nuvem, com 

a finalidade de permitir a expansão da educação a distância na USF. 

O novo ambiente virtual ganhou outras funcionalidades e  

ferramentas e passou a comportar picos de acesso simultâneo  

e em massa, permitindo a realização de avaliações e atividades 

institucionais para a composição de notas, como o Programa 

de Formação Geral. 

Para 2016, os planos são a expansão do Programa de 

Formação Geral; a consolidação e o aprimoramento do 

modelo de oferecimento e das práticas pedagógicas do 

curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, 

cujo processo seletivo está em andamento; investir 

na captação e na oferta de cursos de extensão e 

formação continuada; além de buscar uma aproximação 

com os professores das disciplinas presenciais, 

com o objetivo de apoiá-los em iniciativas que 

visem a ampliar o uso do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) como suporte de sua 

atuação docente. 

Frentes de Atuação

Atendimento Psicopedagógico ao Estudante

• Serviço prestado ao aluno diagnosticado com dificuldade de aprendizagem.

• Desenvolvimento de estratégia e organização de estudo para alunos com 

dificuldades de aprendizagem.

• Encaminhamento do aluno a profissionais especializados, quando necessário.

• Oferta de oficinas e palestras psicopedagógicas aos estudantes.



D
IM

E
N

SÃ
O

E
N

S
IN

O
, P

E
S

Q
U

IS
A

 E
 E

X
T

E
N

S
Ã

O

D
IM

E
N

SÃ
O

E
N

S
IN

O
, P

E
S

Q
U

IS
A

 E
 E

X
T

E
N

S
Ã

O

7978

Capacitação e Orientação Psicopedagógica ao 
Docente

• Acompanhamento dos professores e coordenadores de curso que 

tenham alunos com deficiência ou mobilidade reduzida matriculados 

em suas disciplinas.

• Capacitação e orientação psicopedagógica ao professor.

• Apoio e orientação aos intérpretes e interlocutores de Libras.

• Ações didático-pedagógicas necessárias ao desenvolvimento dos 

cursos de graduação, levantadas pela Comissão Própria de Avaliação, 

pelo Programa de Expansão da Educação Profissional e pela direção, 

coordenação de cursos e docentes.

• Oficinas e capacitação de ledores/escribas para acompanhamentos 

de alunos.

NÚCLEO DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS (NRI)
A Universidade São Francisco, por meio do Núcleo de Relações 

Internacionais, dispõe de diversas parcerias que possibilitam 

intercâmbios, tanto culturais quanto acadêmicos.

Graduação Sanduíche
Modalidade de intercâmbio em que o estudante cursa um 

período do seu curso em outro país:

• Argentina: Universidad de Ciencias Empresariales y 

Sociales (Uces). 

• Bélgica: Universiteit Gent.

• Chile: Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM).

• Colômbia: Universidad de San Buenaventura (USB) e 

Universidad Nacional de Colombia (Unac).

• Espanha: Universidad de Salamanca e Universidad Católica 

San Antonio de Murcia.

• França: Université d’Auvergne (UdA).

• Índia: VIT University.

• México: Universidad Marista de Mérida (UMM).

• Portugal: Universidade do Algarve (UAlg), Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto (Feup) e Universidade 

do Minho (UM) – disponível também para intercâmbio nos 

Programas de Pós-Graduação em Educação e Psicologia.

2009 – Durante o 

Capítulo Provincial da 

Ordem Franciscana, pela 

primeira vez na história 

da USF é designado 

um reitor leigo, sendo o 

cargo concedido a um 

funcionário da instituição.

Exclusivo para o Curso 
de Administração
Modalidade de dupla diplomação:

• Alemanha: Fachhochschule Münster.

• Estados Unidos: Siena College.

• Espanha: Universidad Católica San 

Antonio de Murcia (Ucam).

Exclusivo para o Curso 
de Gastronomia
• França: Escola La Provence e Le Cordon 

Bleu.

• Peru: Le Cordon Bleu.

Exclusivo para o Curso 
de Medicina
• International Federation of Medical 

Students Association (IFMSA) – 
Intercâmbio que possibilita estágios 

clínico-cirúrgicos e de pesquisas em 

outros países.

• Universidade Estadual de Londrina, no 
Paraná – Acordo semelhante ao IFMSA, 

mas de cunho interinstitucional.

Programa Ciência sem Fronteiras   
A USF é uma das universidades conveniadas ao programa do Governo Federal 

que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da 

ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do 

intercâmbio e da mobilidade internacional. 

NRI EM NÚMEROS | 2015

Intercâmbios realizados
Alunos 66

Professores 17

Docentes estrangeiros na USF 17

Alunos estrangeiros na USF 41

Neste ano, o NRI também participou de diferentes eventos com o objetivo 

de fortalecer os acordos já existentes e fazer novos contatos para possíveis 

parcerias. Destaque para:

• Fórum de Assessoria das Universidades Brasileiras para Assuntos 

Internacionais (Faubai), em Cuiabá-MT.

• Feira das Instituições de Ensino 

Superior Estrangeiras (BMI), em  

São Paulo-SP.

• Reuniões com delegações 

estrangeiras na USF: Argentina 

(Expanish School), Austrália 

(William Angliss Institute), Bélgica 

(Universiteit Gent), Espanha 

(Universidad Católica San Antonio 

de Murcia), Estados Unidos (Skagit 

Valley College) e Peru (Universidad 

San Ignacio de Loyola). 

Em 2015, o NAP realizou um total de 

914 atividades que incluíram:

• Oficinas: Libras, o que é?; Ledor/

Escriba e Orientação de Estudos.

• Palestras: Inclusão; Motivação e o 

Protagonismo no Ensino Superior.

Cursos de Inglês com 
Descontos para Alunos 
e Funcionários da USF
• Brasil: Centro Britânico – Escola de 

Idiomas, em Campinas-SP, e Meridian 

Idiomas, em Campinas-SP. 

• Canadá: University of Victoria, Canadá.

Cursos de Espanhol 
com Descontos para 
Alunos e Funcionários 
da USF
• Argentina: Expanish Spanish School – 

Buenos Aires.

Cursos de Alemão com 
Descontos para Alunos 
e Funcionários da USF
• Alemanha: Goethe-Institut.
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USF Recebe Intercambistas por meio da IFMSA

No mês de fevereiro, a USF recebeu alunos 

oriundos dos países Argentina, Áustria, Chile, 

Itália e Peru, além de estudantes das regiões de 

Santa Catarina, Minas Gerais, Amapá e Rondônia. 

Os intercambistas, supervisionados por docentes 

do curso e acompanhados de um aluno tutor, 

com fluência em inglês, realizaram atividades 

na instituição por aproximadamente um mês, 

participando de estágio clínico em laboratórios 

específicos, no campus Bragança Paulista e 

também no Hospital Universitário São Francisco.

A iniciativa faz parte do convênio firmado entre 

a USF e a International Federation of Medical 

Students Association (IFMSA), que visa a 

promover intercâmbios médico-acadêmicos aos 

alunos de Medicina. 

MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA
Com o propósito de disponibilizar uma infraestrutura adequada, a USF realizou investimentos em suas 

instalações buscando adequação e modernização. Em 2015, destacaram-se:

DESTAQUES

Formatura da 1.a Turma do 
Parfor
Realizada no campus Bragança Paulista, a colação 

reuniu as 27 alunas do Plano Nacional de Formação 

de Professores da Educação Básica (Parfor).

O grupo faz parte do programa do Governo 

Federal que promove gratuitamente a formação 

de professores que lecionam em escolas públicas 

e ainda não possuem licenciatura em Pedagogia. 

Na ocasião, o reitor, Joel Alves de Sousa Júnior, 

destacou a contribuição das formandas para a 

educação no país.

Coordenadora do Curso 
de Direito Integra 
Conselho em Campinas
A cerimônia de posse, realizada na Prefeitura 

de Campinas, concedeu à professora Adelaide 

Albergaria a oportunidade de trabalhar no 

Conselho de Desenvolvimento e de Participação na 

Comunidade Negra de Campinas durante a gestão 

de 2014-2016. Com as novas atribuições, a docente 

atuará na defesa dos direitos da comunidade 

negra, bem como na sua inserção no meio social, 

econômico, político e cultural da cidade.

Reitor da USF é Nomeado Membro da 
Comissão de Ensino Jurídico da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB)
Atuando há 29 anos como advogado integrante da OAB São Paulo, o professor Joel 

Alves de Sousa Júnior foi nomeado membro da Comissão de Ensino Jurídico do órgão 

no estado. Como parte das novas funções, caberá ao reitor da universidade verificar o 

cumprimento de critérios estabelecidos para autorização, reconhecimento, renovação e 

avaliação dos referidos cursos em instituições de Ensino Superior, elaborando o relatório 

para ser encaminhado à Comissão de Ensino Jurídico da OAB Federal.

Bragança Paulista
• Revitalização da fachada da biblioteca jurídica.

• Revitalização da entrada do prédio central.

• Adequação dos laboratórios de informática IV e V.

• Construção do depósito biotério.

• Substituição de bebedouros.

• Instalação de persianas nas salas de aula do prédio II.

Campinas

Swift

• Ampliação da unidade em 2.500 m2, com novas salas 

de aulas e laboratórios.

Cambuí

• Oito novas salas de aula.

Itatiba
• Climatização das salas de aula.

São Paulo
• Modernização da cabine do elevador.

Alunos da USF Vencem 
Competição da Campus Party 2015
O prêmio fez parte da competição Campus Future, realizada na 

edição da Campus Party 2015. Na ocasião, foram apresentados 

150 projetos de 45 universidades nacionais. O projeto vencedor, 

desenvolvido pelos estudantes Brunno Fernandes Grillo, Fabio 

Vezu Vecchiato, Giovanni Fernandes Grillo e Marcos André Moreira, 

trata de óculos sensoriais elaborados para pessoas com deficiência 

visual. Segundo o júri avaliador, o trabalho foi o mais inovador e 

empreendedor. Os vencedores, que em 2014 haviam conquistado o 

segundo lugar na Jornada Tecnológica, foram premiados com um 

troféu e convidados a participar da edição da Campus Party em 

Recife-PE. 
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Professor Lança Livro em 
Congresso Internacional de 
Odontologia
O livro Endodontia de Vanguarda: Mais Fácil, Mais Rápida 
e Mais Segura foi lançado pelo professor e coordenador do 
curso de Odontologia, Miguel Simão Haddad Filho. A obra, 

que aborda todas as fases da terapia endodôntica, foi lançada 

especialmente para a edição 2015 do Congresso Internacional 

de Odontologia de São Paulo.

Curso de Medicina Realiza Parceria com 
Prefeitura de Bragança Paulista
A iniciativa prevê atendimento médico gratuito para a população local em 

especialidades como: pediatria geral, ortopedia pediátrica, alergopediatria, 

ginecologia e obstetrícia, obstetrícia de alto risco, proctologia, psiquiatria e 

geriatria. Os atendimentos serão efetuados por docentes e alunos dos últimos 

semestres do curso de Medicina, beneficiando cerca de 600 pacientes por mês.

Coordenador do Curso de 
Administração Participa de Matéria da 
Revista Forbes Brasil
O docente Geraldo Gonçalves Júnior, que atua no campus Campinas – 

unidade Cambuí, participou da matéria que aborda a trajetória de empresas 

antigas no Brasil e no mundo. O convite surgiu pela atuação do professor em 

seu site sobre a história da administração no Brasil.

Diploma de Mérito
O aluno do curso de Ciências Contábeis do campus Bragança Paulista, 

Guilherme Morais, recebeu o Diploma de Mérito Contador José Joaquim 
Boarin, prêmio concedido a estudantes do curso que mais se destacaram 

durante o período da graduação.

USF promove pela 1.a vez o Capítulo 
Universitário
Pela primeira vez, depois de 40 anos de presença franciscana na Universidade 

São Francisco, frades e reitoria promoveram um Capítulo Universitário, 

mobilizados pelo Capítulo Provincial da mantenedora, a Província 

Franciscana. O evento realizado de 23 de setembro a 24 de outubro convidou 

docentes e funcionários administrativos a contribuir com o texto Frente de 

Evangelização da Educação, que aborda a missão franciscana e seu papel 

dentro da educação.

Acontece na USF

• Discentes do curso de Fisioterapia realizaram atividades de apoio à comunidade, em 

especial para o desenvolvimento neuropsicomotor e aspectos sensório-motores nos 

lactentes e crianças residentes em escolas, creches e orfanatos da região de Bragança 

Paulista.

• Estudantes dos cursos de Medicina e Enfermagem do campus Bragança Paulista 

participaram de treinamento promovido pelo Corpo de Bombeiros em conjunto com 

as equipes do Samu regional e da Defesa Civil.

• Os pesquisadores da USF Dr. Ricardo Primi, Dr. José Pedrazzoli Júnior, Dra. Acácia 

Angeli dos Santos, Dr. Marcelo Lima Ribeiro, Dra. Ana Paula Noronha, Dr. Makilim 

Nunes Baptista e Dra. Alessandra Gambero foram selecionados pela instituição 

Webometrics Ranking of World Universities como os mais citados no meio digital 

brasileiro.

• Alunos do curso de Direito do campus Campinas - unidade Swift participaram de um 

debate com o tema Campinas contra a Redução da Maioridade Penal, realizado no 

Salão Vermelho da Prefeitura Municipal de Campinas.

• Com o tema Uma Combinação que Pode dar Certo, foi realizado um workshop para 

os alunos do curso de Fisioterapia, abordando o método Pilates e a reabilitação do 

paciente por meio da Fisioterapia. 

• Organizado pela empresa Aspen Medical Products, o workshop Novos Conceitos de 
Órteses para Afecções da Coluna Vertebral reuniu profissionais e alunos do curso de 

Fisioterapia.

• No campus Bragança Paulista, foi realizado o lançamento do livro No Tempo da 
Escravidão: Experiências de Senhoras e Escravos. A obra é escrita pelo professor 

Jacinto da Silva, mestre em História Social.

• No mês de outubro, a USF recebeu representantes da Santa Casa e da Prefeitura 

municipal de Bragança Paulista para assinatura de convênios na área da Saúde. 

Na ocasião, esteve presente também o representante do Centro de Tecnologia 

da Informação (CTI), Renato Archer, para a assinatura de uma parceria na área de 

Tecnologia.

• A equipe do aluno do curso de Engenharia de Competição, Leonardo Gutierrez, foi 

a vencedora de uma das edições da Hackathon CI&T 2015. A competição é realizada 

com estudantes de diferentes universidades, que, divididos em grupos, precisam 

resolver uma série de desafios na área da programação. Leonardo conquistou o 

primeiro lugar tendo resolvido o maior número de problemas.



Dimensão

Institucional
GENTE QUE FEZ E FAZ HISTÓRIA   

 
Qual é a primeira imagem que nos vem à cabeça quando 
mencionamos o nome de uma universidade? Por se tratar de uma 
instituição de ensino, provavelmente logo pensamos em alunos 
e professores. No entanto, o local onde adquirimos grande parte 
do conhecimento secular não se resume somente na relação entre 
docentes e estudantes, mas igualmente em diversas pessoas que 
atuam também nos “bastidores”, dando a sua contribuição para 
transformar o ambiente de trabalho em um lugar muito melhor.
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Durante as últimas quatro décadas, entre alunos, professores, estagiários e funcionários técnico-administrativos, vemos 

diversas pessoas que, com suas características únicas, têm ajudado a transformar muitos desafios em sonhos realizados. São 

pessoas que a cada dia, unindo otimismo e dedicação, ajudam a Universidade São Francisco a escrever uma nova página de 

sua história.

2012  – O campus Campinas 

amplia suas instalações com 

um novo prédio no bairro 

Cambuí, dando destaque 

para a abertura do curso de 

Tecnologia em Gastronomia. 

Nesse ano, o campus São 

Paulo é transferido para um 

edifício localizado no bairro 

Freguesia do Ó, inteiramente 

reformado e preparado para 

abrigar todos os cursos e 

também a Capela Santa 

Maria dos Anjos.

Cleonice Aparecida de Souza iniciou sua trajetória na USF em 1990. Ela, que 

atualmente ministra aulas e coordena o Sistema de Bibliotecas, acompanhou a 

ampliação do acervo e, sobretudo, a transposição de informações bibliográficas para o 

suporte digital. Cleonice revela que fica alegre a cada vez que reconhece um  

ex-aluno ou um colega exercendo com ética e comprometimento a profissão na qual se 

formou, e percebe que eles ainda carregam valores ensinados na USF. Segunda ela, a 

preocupação com a formação humana faz com que sua história com a USF se resuma 

em uma palavra: gratidão.

Ana Rita Leandro Martins recorda que em 1973, quando prestou vestibular para as 

Faculdades de Bragança Paulista, a biblioteca era apenas uma mesa cheia de livros. 

Mas logo após a sua formatura, em 1977, ela começou a trabalhar na então Faculdades 

Franciscanas e pôde presenciar toda a evolução e transformação do setor. Ana fica 

grata ao lembrar que alguns alunos faziam questão de ser atendidos somente por ela e 

confessa que hoje sente falta da grande movimentação de estudantes que existia antes 

da tecnologia permitir-lhes pesquisar tudo por computador. Segundo ela, o fato de 

estar há 38 anos trabalhando com os livros não a faz querer mudar de função. “Estou 

todos os dias aprendendo alguma coisa nova”, garante.

A professora Acácia Aparecida Angeli dos Santos começou lecionando no 

curso de Psicologia do campus Itatiba em 1973 e participou do processo 

de transição para as Faculdades Franciscanas. “Os frades trouxeram outra 

maneira de convívio com os professores e alunos. Essa relação passou a ser 

mais respeitosa, passamos a entender e participar da visão franciscana”, 

afirma. Isso foi fundamental para o seu crescimento e para suas decisões na 

vida profissional. Ela confirma que, quando teve que escolher entre a USF 

e outra instituição, não teve dúvidas, permaneceu no local onde sentia a 

valorização das relações interpessoais e do respeito à vida.

Dr. Waldemar Muniz, docente do curso de Medicina do campus Bragança 

Paulista, tinha somente um pequeno consultório quando, na década de 

1950, conheceu a planta da futura faculdade de Medicina de Bragança 

Paulista, a Faculdade Bandeirantes de Medicina. Na ocasião, ele não 

imaginava que aquela ideia teria dimensões tão grandes, a ponto de um 

dia dar lugar à Universidade São Francisco. Mais tarde, com a chegada dos 

franciscanos à instituição, as mudanças foram notáveis. “O atendimento do 

médico foi mudando, foi se tornando mais humano. O objetivo de servir à 

população, principalmente aos mais carentes, é um grande diferencial da 

instituição!”, conclui.
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PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS

1.296

Total Por 
Gênero

Por Tipo de 
Emprego e 

Carga Horária

Por Tipo de 
Contrato

Por Faixa 
Etária

Por Tempo 
de Serviço

Por Grau de 
Escolaridade

32

492

524

Tempo parcial | até 25 horas semanais de trabalho

Administrativo

Professor

Total

632

140

772

Tempo integral | acima de 25 até 44 horas semanais de trabalho

Administrativo

Professor

Total

Tempo indeterminado* 1.264

Tempo determinado** 32

Estagiários 4

Terceiros (RPA) 347

Total 1.647

Abaixo de 18 anos 7

De 18 a 35 anos 441

De 36 a 60 anos 753

Acima de 60 anos 95

Total 1.296

Ensino Fundamental 159

Ensino Médio 314

Ensino Superior 271

Pós-Graduação 552

Total 1.296

Até 3 anos 520

De 4 a 6 anos 194

De 7 a 10 anos 125

De 11 a 15 anos 119

De 16 a 20 anos 145

De 21 a 25 anos 96

Acima de 25 anos 97

Total 1.296

*Indeterminado: válido enquanto perdurar a relação de 
emprego.

**Determinado: com datas de início e término acordadas entre 
trabalhador e empregador, não podendo ultrapassar o período 
de dois anos. Inclui contratos em caráter de experiência vigentes 
na data-base do relatório (dezembro/2015).

638 658
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POLÍTICAS INSTITUCIONAIS
Engajar o corpo docente, técnico-administrativo e de apoio é essencial ao 

bom desempenho institucional. Com esse propósito, a USF desenvolve, analisa 

e aprimora continuamente suas políticas institucionais para garantir um bom 

desempenho profissional de toda a sua equipe. 

Contratação

Negociação Coletiva

A USF tem 100% dos funcionários abrangidos por acordos de negociação 

coletiva. 

Funcionários em Cargo de Chefia*

Total (mulheres e homens) em 

cargo de chefia
20

Mulheres em cargo de chefia 9

Percentual de mulheres em cargo 

de chefia
45%

Mínimo Nacional em 2015 | R$ 788,00

Mais baixo salário pago pela instituição 
(referente a 220 horas/mês)

R$ 981,10

Proporção 24,5%

*Os números apresentados referem-se aos cargos de chefia 
da alta administração, considerando gerência/gestão.

Remuneração
Proporção do salário mais baixo pago pela instituição, comparado ao salário mínimo nacional:

Benefícios e Incentivos
A USF considera que o trabalho e a dedicação do corpo docente e técnico-administrativo 

devem ser estimulados e incentivados.

Alguns benefícios variam de acordo com as normas estabelecidas na Convenção Coletiva de 

Trabalho realizada pelo sindicato dos empregados e empregadores. Atualmente, existem seis 

sindicatos que representam os funcionários de todas as unidades. 

• Bolsas de Estudo: os professores e funcionários administrativos têm direito a bolsas de 

estudos extensivas a cônjuge, filhos e dependentes legais (estes até o limite de 25 anos, 

incompletos, na data da matrícula). Neste ano, 279 bolsas de estudo foram concedidas. 

• Plano Odontológico: os funcionários contam com o plano de assistência odontológica da 

Amil, que disponibiliza cobertura, sem carência, para serviços gerais, atendimentos de 

urgência e cirurgias. Este ano, 814 funcionários usufruíram o benefício.

• Plano de Saúde: benefício concedido a todos os funcionários da 

instituição, em que 90% do valor do plano é custeado pela USF. Filhos 

e cônjuges também são beneficiados com um valor diferenciado. Em 

2015, um total de 1.134 pessoas, incluindo funcionários, cônjuges e filhos, 

foi beneficiado. 

• Cartão-Alimentação: benefício concedido a funcionários  

técnico-administrativos, destinado exclusivamente para a compra  

de alimentos. O número de beneficiados em 2015 foi 597.

• Cartão-Refeição: ao todo, 236 funcionários técnico-administrativos 

receberam o benefício exclusivo para refeições. 

Benefícios Exclusivos aos Docentes

Incentivo à Produção Científica

Premiação em dinheiro, regulamentada em portaria específica, em que o 

docente recebe ajuda de custo para participação em eventos científicos, 

nacionais e internacionais, na qualidade de apresentador de trabalho 

aprovado, palestrante, conferencista, painelista ou debatedor. A USF 

também premia os professores por publicações de trabalhos em revistas 

especializadas e livros.  

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
A USF se compromete com o aperfeiçoamento intelectual de seus funcionários por meio 

de treinamentos, capacitações e palestras. Este ano, entre os temas trabalhados, destaque 

para Segurança do Trabalho e Atendimento. 

Apoio à Pesquisa

A USF apoia a realização de pesquisas, 

nos níveis de graduação e pós-graduação, 

possibilitando a colocação dos alunos e 

docentes em contato direto com atividades 

de desenvolvimento científico. 

O apoio institucional à pesquisa ocorre nas 

modalidades: 

• Pós-Graduação Stricto Sensu, envolvendo 

professores e alunos em abordagens multi 

e interdisciplinares.

• Programa de Iniciação Científica, também vinculado aos projetos de pesquisa dos 

programas de pós-graduação e dos cursos de graduação. 
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SERVIÇO ESPECIALIZADO EM 
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E 
MEDICINA DO TRABALHO (SESMT)
O serviço atua em todas as variáveis relativas à saúde e à segurança do 

trabalho com o intuito de oferecer proteção à prática das atividades laborais. 

Destaque para as seguintes atribuições:

• Elaborar cronograma de ações para erradicar ou minimizar os riscos, a 

fim de garantir a saúde do trabalhador.

• Determinar e monitorar o uso dos equipamentos de proteção individual.

• Elaborar e acompanhar a implantação dos projetos de novas instalações 

físicas e tecnológicas.

• Fornecer orientações aos funcionários sobre os riscos ocupacionais aos 

quais estão expostos e apontar medidas preventivas a serem tomadas.

Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes 
(Cipa) 
A Cipa visa a prevenir acidentes e doenças 

relacionadas à atividade laboral. É formada 

por representantes dos empregados e 

empregadores, seguindo os direcionamentos 

estabelecidos para representar a totalidade 

dos funcionários da unidade.  

Faz parte das atribuições da Cipa identificar 

os riscos de execução da relação de 

trabalho, elaborar o mapa de risco, realizar 

periodicamente verificações nos ambientes 

e condições de trabalho visando a identificar 

situações que possam trazer riscos de 

segurança e saúde aos trabalhadores, entre 

outras atividades.

2013 – A CNSP-ASF passa a 

ser presidida pelo frei Raimundo 

Justiniano Oliveira Castro em 

substituição ao frei José Antonio 

Cruz Duarte, que assumiu 

funções na cúria-geral da Ordem 

dos Frades Menores, em Roma. 

O Hospital Universitário São 

Francisco (HUSF), que pertencia 

à CNSP-ASF, passa para os 

freis franciscanos da Associação 

Lar São Francisco de Assis na 

Providência de Deus, entidade 

filantrópica e sem fins lucrativos. 

A USF amplia para 3 mil m² suas 

instalações no campus Swift, em 

Campinas, devido ao aumento na 

oferta de cursos de graduação e 

pós-graduação da unidade. 

Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho 
(Sipat)

Durante o mês de outubro, a Cipa realizou a Sipat. O evento, que teve grande adesão dos 

funcionários da instituição, orientou todos sobre assuntos importantes relacionados à 

saúde e ao bem-estar.

Palestras Realizadas

Campus Bragança Paulista

TEMA N.o DE PARTICIPANTES

Planejamento Financeiro 93

Obesidade 80

Estresse 143

Transtornos de Humor e Transtornos de Ansiedade 101

Em Busca da Excelência Pessoal e Profissional 165

Trabalho como Promotor da Saúde 43

TEMA N.o DE PARTICIPANTES

Drogas 29

DST 27

TEMA N.o DE PARTICIPANTES

A Importância do Uso Racional de Medicamentos 28

Campus Campinas – unidade Swift

Campus Itatiba

ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO

Confraternização de Natal
Realizado no mês de dezembro em todos os campi, o evento promoveu a tradicional 

Gincana Solidária entre os funcionários. Na ocasião, os participantes foram divididos em 

equipes e participaram de provas e desafios, arrecadando mais de 4 mil quilos de arroz e 

500 brinquedos que foram entregues a instituições beneficentes. Ao todo, 750 pessoas 

participaram do evento.

Bem-Estar
O projeto desenvolve ações que visam à saúde e ao bem-estar dos funcionários da 

instituição. Realizado no campus Itatiba, a atividade contou com palestras mensais sobre 

temas relacionados à saúde e à qualidade de vida dos funcionários. Um total de 46 pessoas 

foi beneficiado.



Dimensão

Social
NOSSO LEGADO

 
Fazer parte de uma universidade, seja como aluno ou professor, 
significa ter muitos amigos, participar de diversos encontros e 
viver rodeado de pessoas, certo? Quem apostou que sim está 
coberto de razão!
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Desde a sua criação, a USF se preocupa em crescer 

ajudando o próximo. Em todos os semestres, são 

realizadas inúmeras ações em benefício da comunidade, 

desde serviços de saúde, como Fisioterapia e 

atendimento odontológico, até ações de orientação em 

campanhas e planejamento em áreas de habitação. Isso 

implica muitas reuniões, além de extrema dedicação e 

compromisso, que acabam por unir estudantes, docentes 

e funcionários técnico-administrativos em prol de uma 

única causa: o bem de seu semelhante. 

Glacir Teresinha Fricke é professora do curso de 

Arquitetura e Urbanismo e participa das ações dos 

projetos HabitAmparo e Quilombo Brotas. O primeiro 

prevê a viabilização das regularizações urbanística e 

fundiária das unidades habitacionais do loteamento 

Jaguary, na zona rural do município de Amparo-SP, e 

conta também com alunos de outros cursos para o auxílio 

em diversas questões. No projeto Quilombo Brotas, 

comunidade quilombola do município de Itatiba-SP, a 

equipe é responsável por fornecer assistência técnica 

para o desenvolvimento de um Plano Diretor Cultural e 

Ambiental da associação do local.

Ambas as iniciativas contam com a parceria das 

prefeituras locais e são fundamentais para ajudar a 

dar voz aos seus moradores. “Não podemos deixar 

de reivindicar os direitos dos cidadãos e penso que 

a universidade é o melhor lugar para discutir essas 

questões, formando alunos conscientes do seu papel na 

sociedade”, ressalta Glacir.

Já a professora Michelle Carneiro Polli Parise, 

coordenadora do curso de Farmácia no campus 

Campinas, participa do projeto Cuidar Faz Bem. 

A iniciativa promove atividades de prevenção e 

conscientização sobre diagnósticos de doenças 

epidemiológicas e também orientações sobre o 

uso racional de medicamentos. Para Michelle, a 

participação em projetos que incentivam a qualidade 

de vida e a promoção à saúde representa uma grande 

responsabilidade. “Como franciscanos, proporcionamos 

ao indivíduo uma atenção humana, por meio do 

acolhimento e dos cuidados básicos com a saúde”, 

complementa a docente. 

Jusemildo Albino da Silva, padre e vereador no município 

de Bragança Paulista, atua na comunidade em parceria 

com a USF. Segundo o sacerdote, a iniciativa da 

instituição em colaborar com projetos que ele apoia 

ajudou a transformar o contexto social da região. “Foi a 

Universidade São Francisco quem escolheu a comunidade 

para semear a vida e a esperança”, diz. 

Isso tudo faz parte do objetivo de deixar para as 

gerações futuras um exemplo que o tempo não apaga, 

pois iniciativas assim demonstram que não é necessário 

apenas ter o conhecimento e a experiência de um 

profissional especializado, mas a tenacidade de alguém 

que quer o melhor para o seu próximo, mesmo que este 

seja um desconhecido.

Professor Joel Alves de Oliveira Júnior, 
em reunião no projeto Quilombo Brotas

Alunos atuando no projeto Bem-Estar

ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

Encontro de Tai Chi Chuan 
O encontro reuniu os alunos praticantes de Tai Chi Chuan, dos 

campi Itatiba e Bragança Paulista e também do Centro de 

Convivência do Idoso do Jardim Vitória, no município 

de Itatiba-SP. Familiares dos praticantes também foram 

convidados e tiveram a oportunidade de assistir a palestras e 

participar dos exercícios, além de desfrutar de um momento 

de confraternização. 

Objetivo Fitness
Alunos do curso de Fisioterapia do campus 

Bragança Paulista participaram do evento realizado 

pelo Colégio Objetivo. A ação, que consiste em 

incentivar a atividade física, orientou a população 

sobre a importância da prática de exercícios 

na promoção da saúde. As atividades foram 

promovidas no Lago Taboão, beneficiando um total 

de 400 pessoas.

2015 – O campus Itatiba, 

seguindo o exemplo dos campi 

Bragança Paulista e São Paulo, 

inaugura uma unidade do 

Núcleo de Prática Jurídica, 

oferecendo à população 

orientação jurídica gratuita.
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X Passeio Ciclístico da 
Primavera
O evento foi realizado pela USF, em Itatiba, 

em parceria com a prefeitura municipal. 

Todos os participantes foram acompanhados 

pela Guarda Municipal, com o auxílio do 

Departamento de Trânsito. A ação reuniu 300 

ciclistas da região, entre idosos e adultos, que 

participaram também de sorteios de brindes.

Projeto Sensibilizarte 
Organizado pela Federação Internacional de Associações de 

Estudantes de Medicina (IFMSA), o projeto idealizado pela 

Universidade Estadual de Londrina procura beneficiar, por 

meio da arte, os pacientes que se encontram em ambiente 

hospitalar. A iniciativa desenvolve ações como musicoterapia, 

palhaçoterapia, contação de histórias e artesanato para adultos 

e crianças, promovendo ao mesmo tempo um crescimento 

pessoal e profissional aos discentes do curso de Medicina. Este 

ano, cerca de 2 mil pessoas foram beneficiadas com o projeto.

Campanha sobre Autismo 
Organizado pela IFMSA Brasil, a campanha O Quebra-Cabeça 

de Estrelas Azuis abordou a questão do autismo, levando 

informações ao público sobre como identificar os seus 

primeiros sinais. A ação envolveu a capacitação de alunos do 

curso de Medicina do campus Bragança Paulista, a exposição 

de um quebra-cabeças com uma frase de impacto no mural 

da instituição, além da entrega de panfletos e uma fita azul, 

simbolizando o autismo. Ao todo, 300 pessoas entre professores 

e funcionários receberam informações sobre as principais 

características desse transtorno do desenvolvimento. 

Odontologia e a Comunidade
Realizado em parceria com a Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, o curso capacita 

alunos de Odontologia do campus Bragança Paulista para promover ações curativas, 

educativas e preventivas. Este ano, a iniciativa beneficiou 400 crianças e adolescentes 

assistidos pelo Projeto Nascer de Novo, Ecoa e Sama.

Outubro Rosa
Alunos dos cursos de Fisioterapia 

e Medicina do campus Bragança 

Paulista participaram de um 

evento em que auxiliaram em 

atendimentos na Unidade de 

Saúde da Estratégia de Saúde da 

Família Dra. Nilda da Silva Colli.

Se Liga na Saúde 
O evento, realizado pelo Centro Acadêmico 

Rolando Tenuto com a participação de 

diversas ligas acadêmicas, aconteceu este 

ano na cidade de Vargem-SP. Na ocasião, 

230 alunos do curso de Medicina da USF e 

também de outras instituições ajudaram a 

promover informações sobre a prevenção 

de doenças por meio de orientações, 

treinamentos, exames e avaliações. 

Aproximadamente 250 pessoas foram 

beneficiadas com a iniciativa. 

Prevenção às Doenças 
Cardiovasculares
No mês de abril, alunos do curso de Medicina da 

USF que são integrantes do comitê da Federação 

Internacional de Associações de Estudantes de 

Medicina (IFMSA) realizaram uma ação no ginásio 

poliesportivo do município de Vargem-SP. As 

atividades abordaram temas sobre as doenças 

cardiovasculares com enfoque no infarto agudo 

do miocárdio. Na ocasião, 98 pessoas receberam 

informações e panfletos explicativos sobre os 

sintomas e a prevenção da doença.

Campanha Eu Amo Minhas 
Mulheres
Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, 8 

de março, os alunos do curso de Medicina da USF 

criaram uma página em uma rede social contendo 

imagens, vídeos, charges e entrevistas com 

publicações que demonstram respeito e igualdade 

às mulheres. Durante o mesmo período, funcionárias 

da instituição receberam uma flor em lembrança à 

sua importância para a universidade.

Parceria de Acompanhamento Psicológico
A iniciativa contribuiu com a população atendida pelo Programa de Saúde da Família do 

município de Itatiba-SP e também auxiliou na formação de alunos do curso de Psicologia. 

Durante as atividades, os discentes participaram de acolhimento psicológico e visitas 

domiciliares aos assistidos pelo programa.
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Como Está sua Saúde? 
Realizada no mês de maio, a campanha foi promovida 

pelos alunos do curso de Farmácia, do campus Campinas 

– unidade Swift. Na ocasião, os discentes distribuíram 

panfletos e também tiraram dúvidas da população sobre 

doenças como Câncer de Próstata e de Mama, Diabetes, 

DSTs, Alzheimer, entre outras.

Atividades da Central de 
Relacionamento
Durante o ano, o setor Central de Relacionamento do 

campus Bragança Paulista realizou atividades em prol da 

comunidade, com destaque para:

• Sipat Externa: a Central de Relacionamento e os alunos 

do 9.o semestre de Fisioterapia participaram da 1.a 

Sipat da empresa Ballagro Agro Tecnologia. Durante a 

ação, foi realizada uma palestra sobre postura corporal 

e prática de alongamento para 130 funcionários.

• Palestra ministrada pelo professor do curso de Direito, 

Dr. Volney Zamenhof de Oliveira Silva: na ocasião, ele 

orientou os alunos do colégio Anglo, do município de 

Pedreira-SP, sobre a carreira jurídica. Ao todo,  

70 estudantes foram beneficiados.

• Feira de profissões no Colégio Santa Bárbara: o evento 

realizado durante uma semana orientou cerca de 200 

alunos sobre a escolha de uma profissão. 

Alunos de Fisioterapia 
Participam de Atividades 
de Apoio à Comunidade
As ações, realizadas em instituições de Ensino 

Fundamental, creches e orfanatos do município 

de Bragança Paulista, fizeram parte da disciplina 

Estágio Supervisionado em Saúde da Criança. 

Durante as atividades, os discentes avaliaram o 

desenvolvimento neuropsicomotor e também 

aspectos sensório-motores em 15 crianças residentes 

no abrigo Casa da Benção. As que apresentaram 

algum tipo de comprometimento foram 

encaminhadas para atendimento específico.

Em outra oportunidade, foi realizado um encontro 

com pacientes que sofrem de pneumonia, em uma 

unidade de saúde da região. Os futuros profissionais 

realizaram uma dinâmica com os pacientes e tiraram 

dúvidas a respeito dos problemas respiratórios.

Ação na Comunidade
Os alunos e docentes do curso de Arquitetura e Urbanismo, 

campus Itatiba, participaram de um projeto voltado para 

o Centro Comunitário do bairro Peri Alto, em São Paulo, 

atendido pelo Serviço Franciscano de Solidariedade (Sefras).  

O trabalho contou com visitas e levantamento de campo, 

além de análises da área e das necessidades locais.

A iniciativa resultou em 17 propostas para a reestruturação 

do Centro Comunitário, com a elaboração de um conjunto 

gráfico e maquete, para que este possa melhorar e ampliar 

suas condições de atendimento. 

HidratAÇÃO
Foi realizada no campus Bragança Paulista uma campanha 

para arrecadação de cremes de hidratação, específicos para 

tratar o ressecamento de pele. Os produtos foram destinados 

aos 92 idosos atendidos pelo Lar São Vicente de Paula.
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“Universidade São Francisco. Queremos que este nome seja 
uma recordação, uma memória perene dos grandes ideais 
de Francisco de Assis, que nossos funcionários, professores, 

alunos e a comunidade na qual estamos inseridos possam se 
sentir um pouco mais perto de Francisco e, por isso mesmo, 

um pouco mais perto da felicidade.”

Setembro de 1985 – Frei Constâncio Nogara  
(in memorian)

ORGANIZADORES

Gerência do Departamento Auditoria, Qualidade e Sustentabilidade: Luiz Fernando Fabri

Coordenação do Setor Sustentabilidade: Ana Paula Bastos Andrade Copetti

Elaboração: Ana Claudia Adamante Batista e Kelli Maritsa Fernandes de Barros 

Colaboração no Levantamento e Organização das Informações: Núcleo de Extensão Universitária

Contador: Luis Söthe CRC/SP – 185.763/O-7 T-PR 

Projeto Gráfico: Nomine Branding for Business






