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A P R E S E N T A Ç Ã O



Desde 2011, a Universidade São Francisco divulga suas ações de cunho social, 
ambiental e econômico, voltadas para seus alunos, funcionários e comunidade. Esta 
publicação compreende atividades realizadas entre 1.° de janeiro e 31 de dezembro 
de 2016, considerando os campi presentes no estado de São Paulo nas cidades de 
Bragança Paulista, Itatiba e Campinas.

A elaboração deste documento conta com a participação de diversas áreas que 
fomentam a estruturação dos textos e das imagens. Esta publicação tem caráter 
voluntário e não é submetida à verificação externa.

Contato

Em caso de dúvidas relativas a este material, entre em contato pelo  
e-mail: sustentabilidade@bomjesus.br − Telefone: (41) 2105 4442, ou  
acesse o site: <www.usf.edu.br>.

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.



P E R F I L     U S F



“Há uma diferença entre ser professor e ser mestre. O professor dá friamente sua matéria, enquanto 

o mestre se envolve. É profundamente testemunhal. Há coerência entre sua conduta e sua vida. Não 

é um mero repetidor da ciência, como o professor. É preciso ajudar os homens e as mulheres para 

que sejam mestres, para que sejam testemunhas, essa é a chave da educação.”

(Papa Francisco)

Muito mais do que significar apenas a ausência 
de guerras, a palavra “paz” carrega outros 
significados. No dicionário há definições como: 
quietação de ânimo, boa harmonia, concórdia, 
reconciliação... Mas o que de fato é um estado 
de paz?

Se é difícil defini-la, essa condição tão essencial 
ao bem-estar humano, é o que continuamente 
buscamos em nossa vida, seja no trabalho, na 
família, na escola, seja nas esferas políticas e 
governamentais.

A busca constante por esse estado de graça 
não é apenas uma tarefa individual. É também 
coletiva quando nos dispomos a viver em 
grupos que dependem mutuamente uns dos 
outros. Nesse estágio, o ambiente educacional 
é propício para contribuir com a transformação 
social e com a manutenção do planeta − a 
nossa “Casa Comum”, como denominou o Papa 
Francisco pregando a Fraternidade Universal.

A Universidade São Francisco, em seus 40 anos 
de presença franciscana, reforça continuamente 
o seu papel de educar conforme conteúdos 
programáticos previstos em curso, mas, mais 
que isso, reforça a evangelização com especial 
atenção aos jovens. Trata-se, portanto, da 
valorização daquilo que é humano, do cuidado 
com o outro e com a ecologia, de uma educação 
pautada no diálogo intercultural e inter-religioso, 
no qual o aluno é um agente ativo na busca por 
saberes que mudam e moldam seu ponto de 
vista.

Seguimos o nosso caminho atentos às inovações 
tecnológicas e científicas, mas não deixamos 
de lado a premissa que nos sustenta, aquela 
que faz jus ao legado de Francisco de Assis. 
E assim surgem os cursos, os eventos e os 
projetos de ensino, pesquisa e extensão que 
apresentamos nesta nova edição do Relatório de 
Sustentabilidade USF 2016.



Mensagem do Presidente  

da CNSP-ASF
Em maio de 1976, os franciscanos da Província Franciscana, por meio da 
Casa de Nossa Senhora da Paz – Ação Social Franciscana (CNSP-ASF), 
assumiram a gestão do Instituto de Ensino Superior da Região Bragantina, 
com suas unidades Bragança Paulista, Itatiba e São Paulo. O objetivo de tal 
empreitada aparece explícito nos termos do Projeto Socioeducacional:

“Criar, para os seus jovens acadêmicos, nas várias áreas do saber eficaz, meios 
e condições que lhes possibilitem capacitar-se, humana e profissionalmente, a 
serem, durante após seu período de formação universitária, sujeitos ativos no 
processo de desenvolvimento integral do homem todo e de todos os homens, 
para que assim, pela prática individual e comunitária do Bem, se faça a Paz, 
entendida esta como ‘status’ pessoal a comunitário resultante da passagem de 
condições menos humanas para condições mais humanas1.”

Ao celebrarmos 40 anos da nossa Universidade São Francisco, fazemos 
memória de uma história marcada por alegrias e conquistas, tensões e 
conflitos de sujeitos que diariamente se dedicam à missão da educação. 
Nós, franciscanos, na possibilidade de tecermos uma presença no Ensino 
Superior, entrecruzamos a tradição cristã e franciscana com os desafios e 
possibilidades da nossa sociedade, do nosso país.

Não basta ser apenas mais uma Instituição de Ensino Superior, é 
preciso contribuir com a transformação social, comprometidos com 
o respeito a cada indivíduo e com o nosso planeta − a “Casa Comum”. 

1 Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. Franciscanos na educação. Bragança Paulista: Dep. Gráfico das Faculdades Franciscanas, 1985. p. 23.
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Precisamos fazer jus a uma história de séculos, mobilizada pela 
mensagem de Francisco de Assis, no trabalho árduo e contínuo 
de “desenvolvimento integral do homem todo e de todos os 
homens”.

“Ser Franciscano não é apenas conteúdo. É espírito, 

maneira de ver as coisas, de vivê-las, de assumi-las e de 

equacionar os grandes conflitos de vida e de morte.”

(Dom Paulo Evaristo Arns, OFM)2

Frei Thiago Alexandre Hayakawa, OFM

2 São Francisco hoje. Disponível em: <http://www.seminario.org.br/noticias/2011/045.php>. 
Acesso em: 13 jan. 2017.
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Mensagem do Reitor 

A escolha do tema Educando para a Paz – Formando Multiplicadores do Bem, 
para nortear o Relatório de Sustentabilidade da Universidade São Francisco 
em 2016 – ano em que se comemora a marca dos 40 anos de presença 
franciscana nesta Instituição de Ensino Superior –, nos motiva a uma 
reflexão sobre as ações que estão sendo desenvolvidas e os planos futuros.

A USF é reconhecida como instituição comunitária e confessional, firmada 
no cenário educacional por sua identidade franciscana, tornando acessível 
às comunidades das regiões em que seus campi estão estabelecidos uma 
educação superior de qualidade. Além disso, por meio das dezenas de 
cursos de graduação e dos programas de pós-graduação, em especial 
por meio do Núcleo de Extensão Universitária, presta serviços de elevada 
qualidade, em diálogo constante com a comunidade, em parcerias 
inovadoras com o poder público, empresas e entidades representativas da 
sociedade civil.

No ano de 2016, a interação da USF com a comunidade foi muito intensa, 
citando-se, apenas como exemplo de tantas outras atividades: a) os 
convênios firmados para elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de 
municípios da região bragantina; b) o Contrato Organizativo de Ação Pública 
de Ensino-Saúde (COAPES) com os municípios de Bragança Paulista, 
Atibaia, Piracaia, Socorro e Pedra Bela; c) as parcerias com o Tribunal de 
Justiça de São Paulo para instalação do Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania – CEJUSC, nos campi de Itatiba e Campinas, bem 
como implementação do curso de Capacitação e Aperfeiçoamento de 
Mediadores e Conciliadores na modalidade a distância ou presencial; d) 
o Festival Cultura da Paz em todos os campi, promovido pelo Núcleo de 
Extensão Universitária; e) o evento Oração Pela Paz, realizado em todas as 
unidades e organizado pela Pastoral Universitária.
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Ainda no ano de 2016, com o apoio de sua mantenedora, 
a Casa Nossa Senhora da Paz – Ação Social 
Franciscana, a USF deu início a um consistente 
investimento para melhoria e ampliação de sua 
infraestrutura física, com a inauguração do prédio para 
instalação do Centro Tecnológico das Engenharias e de 
Arquitetura e Urbanismo, que recebeu o nome do frei 
Constâncio Nogara (in memoriam); inauguração de uma 
segunda sala web-aprendizagem no campus Bragança 
Paulista; modernização do Salão Nobre, que recebeu o 
nome do frei Agostinho Salvador Piccolo (in memoriam), 
e do Anfiteatro, que recebeu o nome do frei Fábio Panini 
(in memoriam); e ainda a ampliação e adequações no 
prédio da unidade Cambuí do campus Campinas.

Para o ano de 2017, estão previstos, entre outras obras 
e melhorias acadêmicas, a entrega da etapa inicial do 
prédio que abrigará o Centro de Simulação Realística, 
no campus de Bragança Paulista; um novo prédio no 
campus de Itatiba; e adequações na infraestrutura de 
todos os campi da USF.

As ações concretizadas e as projetadas, sejam 
acadêmicas, sejam administrativas, sejam pedagógicas, 
sejam de infraestrutura, têm como objetivo primordial 
possibilitar que o aluno tenha uma educação integral, 
não apenas para ter um projeto profissional, mas, 
sim, um projeto de vida; e que possa ser, como diz 
frei Orlando Bernardi, “um agente controlador de 

seus desejos e necessidades e com isso será um 
vitorioso perante uma sociedade que cria e impõe 
necessidades1”; um ser humano aberto ao novo e com 
facilidade de se desapegar de concepções assumidas 
– muitas delas irrefletidamente – para que possa 
formular novas reflexões, que tenham como princípios 
norteadores a bondade, a cordialidade, a fraternidade e 
a paz.

Ao comemorar, neste ano de 2016, os 40 anos de 
presença franciscana nesta instituição, a USF pode 
até fazer algum prognóstico sobre quais serão as 
profissões ou carreiras mais interessantes quando 
completar 80 anos – futuro distante, separado de nós 
por um período em que as inovações tecnológicas se 
desenvolverão em progressão geométrica –, de maneira 
que tal prognóstico provavelmente não passará de mera 
especulação. Porém, sejam quais forem as profissões do 
futuro, certamente elas não prescindirão dos elementos 
que norteiam a educação propiciada pela Universidade 
São Francisco.

Joel Alves de Sousa Júnior

1 BERNARDI, O. Francisco de Assis: um caminho para a educação. Bragança Paulista: EDUSF, 2002. p. 73.
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Nossa História

Pode-se dizer que a história da Casa de Nossa 
Senhora da Paz − Ação Social Franciscana 
teve início em 1182 com o nascimento de 
Francisco de Assis. Ele, filho de um rico 
comerciante de tecidos, deixou de lado seus 
bens por amor ao próximo, tornando-se a 
fonte inspiradora dos ideais franciscanos.

Mas é em 1945 que a Província Franciscana da 
Imaculada Conceição do Brasil, da Ordem dos 
Frades Menores, funda oficialmente a CNSP-
ASF, para proporcionar educação e assistência 
aos moradores carentes do bairro Ipanema, 
na cidade do Rio de Janeiro.

Três anos depois, a CNSP-ASF é reconhecida 
como instituição de utilidade pública, 
sendo, em 1965, certificada como entidade 
beneficente de assistência social.

No ano de 1976, a sede da CNSP-ASF é 
transferida para Bragança Paulista, em 
São Paulo, passando a assumir a gestão do 
então Instituto de Ensino Superior da Região 
Bragantina. É a partir desse momento que 
a instituição consolida seu trabalho com 
Ensino Superior, propiciando que, em 1985, 
as Faculdades Franciscanas, por meio de 
uma portaria ministerial, passassem a 
ser reconhecidas como Universidade São 
Francisco (USF).

O campus São Paulo é transferido das 
imediações do Largo de Santa Cecília para 
um edifício especialmente construído 
para abrigá-lo, no bairro Pari.

1987

A USF inaugura o campus Campinas, no Distrito 
de Barão Geraldo.

2001

A USF passa por uma reestruturação para 
melhor 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.

2005

Durante o Capítulo Provincial da Ordem 
Franciscana, pela primeira vez na história da 
USF, é designado um reitor leigo. 

2009
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O campus Campinas amplia suas 
instalações com mais um prédio 

no bairro Cambuí. Em São Paulo, o 
campus é transferido para o bairro 

Freguesia do Ó. O prédio, nesse novo 
endereço, é reformado para abrigar 

toda a estrutura dos cursos e a Capela 
Santa Maria dos Anjos.

Além das comemorações dos 40 anos da presença 
franciscana, 2016 foi marcado por melhorias em 
todos os campi USF. Destaque para as inaugurações 
do Núcleo de Prática Jurídica e do Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos em Campinas, do Núcleo 
de Apoio Contábil e Fiscal da Receita Federal, da 
sala web-aprendizagem, do Centro Tecnológico 
das Engenharias e da Arquitetura e Urbanismo 
Frei Constâncio Nogara, da Sala Patrocinada 
HYGION-HTM, nas dependências da Clínica de 
Fisioterapia e da nova Central de Atendimento do 
campus Bragança Paulista.

Neste ano foi realizado o lançamento da TV Web 
USF e o início das obras de ampliação do campus 
Itatiba. Destaque também para reabertura do Salão 
Nobre Frei Agostinho Salvador Piccolo e o Anfiteatro 
Frei Fábio Panini, e para a abertura da primeira 
Unidade-Escola da Estratégia Saúde da Família São 
Francisco de Assis, em parceria com a Prefeitura de 
Bragança Paulista.

Com todas as reformas e a construção de novos 
espaços, a USF cumpre sua missão de Instituição 
Comunitária de Ensino Superior, investindo para 
oferecer educação diferenciada e qualificada à toda 
comunidade acadêmica.

A CNSP-ASF passa a ser presidida 
pelo frei Raimundo Justiniano Oliveira 

Castro em substituição ao frei José 
Antônio Cruz Duarte, que assumiu 

funções na cúria-geral da Ordem 
dos Frades Menores, em Roma. O 

Hospital Universitário São Francisco 
(HUSF), que anteriormente pertencia 

à CNSP-ASF, passa para os freis 
franciscanos da Associação Lar São 

Francisco de Assis na Providência 
de Deus, entidade filantrópica sem 
fins lucrativos. Também nesse ano, 

a USF ampliou para 3 mil m² suas 
instalações no Swift, em Campinas, 

devido ao aumento da oferta de cursos 
de graduação e pós-graduação da 

unidade.

2013

2012

2016
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Sistema de Gestão

C A S A  D E  N O S S A  S E N H O R A  D A  PA Z  – 
A Ç Ã O  S O C I A L  F R A N C I S C A N A
Diretor-Presidente
Frei Thiago Alexandre Hayakawa, OFM

Diretor Vice-Presidente
Frei Vitório Mazzuco Filho, OFM

Diretor-Secretário
Frei Nilo Agostini, OFM

Diretor Administrativo
Frei Mário Luiz Tagliari, OFM

Diretor Executivo
Jorge Apóstolos Siarcos U N I V E R S I D A D E  S Ã O  F R A N C I S C O

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
Hugo Musetti

Núcleo de Ensino a Distância
Simone Cristina Spiandorello

Núcleo de Empregabilidade e 
Empreendedorismo
Aparecida Elisabete Pontes

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
Iara Lúcia Tescarollo Dias

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 Vitório Mazzuco Filho, OFM

Núcleo de Carreira Docente
Andréia Cristina Borges Rela Zattoni

Comissão Própria de Avaliação
Vânia Franciscon Vieira

Diretores de Campus
Bragança Paulista – Marcia 
Aparecida Antônio
Campinas – Unidade Swift − 
Fernando Cesar Gentile
Campinas – Unidade Cambuí − 
Fernando Cesar Gentile
Itatiba – Carlos Eduardo Pizzolatto
São Paulo – Simone Cristina 
Spiandorello

U N I D A D E  D E  P E S Q U I S A  –  U S F
Diretor-Superintendente
Adriel de Moura Cabral

Coordenador da Unidade Integrada de Farmacologia e Gastroenterologia
José Pedrazzoli Júnior
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Campi e Cursos

U S F  C A M P U S  B R A G A N Ç A  PA U L I S TA
Com 45.773,79 m² de área construída, o campus 
conta com 97 salas de aula, sendo duas salas 
de web-aprendizagem, 77 laboratórios, quatro 
bibliotecas, salão nobre e centro cultural, 
disponíveis para os cursos de graduação, de 
extensão e programas de pós-graduação lato 
sensu e de stricto sensu. 

Cursos de Graduação Presencial: Administração, 
Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências 
Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia 
Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, 
Engenharia de Produção, Engenharia Química, 
Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, 
Psicologia, Química Industrial, Tecnologia em 
Gestão da Qualidade, Tecnologia em Logística e 
Tecnologia em Processos Gerenciais. 
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Cursos de Graduação a Distância: Tecnologia em Processos Gerenciais. 

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu: Engenharia da Qualidade, Farmacologia Clínica, Ortodontia, Fisioterapia 
Hospitalar, Psicologia do Trânsito, Psicopedagogia – Clínica e Institucional, MBA em Gestão Estratégica de Negócios e 
MBA em Gestão Estratégica de Pessoas. 

Residência Multiprofissional em Saúde: Programas de Residência em Saúde Neonatal e Saúde Intensiva. 

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), o Centro Tecnológico das Engenharias e Arquitetura 
e Urbanismo Frei Constâncio Nogara, 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.
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U S F  C A M P U S  C A M P I N A S
UNIDADE CAMBUÍ

Em funcionamento desde 2012, a unidade 
ampliou a atuação da Universidade São Francisco 
na cidade de Campinas, ofertando os cursos 
de Administração, Direito e Tecnologia em 
Gastronomia, que ocupam atualmente 2.315 m2, 
distribuídos em 12 salas de aula e 4 laboratórios, 
núcleo de práticas jurídicas, CEJUSC, auditório 
e biblioteca. Desde então a unidade cresceu em 
número de alunos, tornou-se referência como 
espaço para eventos e conquistou e consolidou 
fortes parcerias no setor gastronômico, jurídico e 
da administração. 

Cursos de Graduação: Administração, Direito e 
Tecnologia em Gastronomia. 

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu: 
Psicopedagogia − Clínica e Institucional, Psicologia 
do Trânsito, 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. 
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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 e Sanitária, Engenharia 
Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia de 
Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia 
Química, Farmácia e Psicologia. 

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu: 
Psicopedagogia – Clínica e Institucional e 
Psicologia do Trânsito. 
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U S F  C A M P U S  S Ã O  PA U L O
O campus São Paulo, localizado no bairro 
Freguesia do Ó, foi planejado para ser 
completamente acessível a pessoas 
com deficiência, com uma infraestrutura 
moderna de salas e laboratórios, 
condizentes com os cursos de graduação, 
pós-graduação e extensão ofertados.

As instalações abrigam o Núcleo de 
Prática Jurídica que atende a 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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U S F  C A M P U S  I TAT I B A
O campus Itatiba conta com 48.746,74 m² 
de área construída, 77 salas de aula, 
uma sala de web-aprendizagem com 
110 lugares e 58 laboratórios, ofertando 
cursos de graduação, de extensão e de 
pós-graduação lato 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.
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Diálogo com as Partes Interessadas

Governos e
Entidades

Reguladoras

Funcionários

Comunidade

Meio
Ambiente

Fornecedores

Alunos

Continuamente, a USF reforça 
seu compromisso de atuar de 
forma engajada e transparente 
com todos aqueles que, direta ou 
indiretamente, contribuem para 
sua atuação. Por meio de 
ações verbais, tecnológicas e 
sociais, a USF desenvolve e 
revisa meios que possam 
garantir uma relação de 
comunicação e confiança 
com o seu público.
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C O M U N I C A Ç Ã O ,  M A R K E T I N G  E 
R E L A C I O N A M E N T O
A USF se preocupa em garantir que o fluxo de 
informações chegue aos seus funcionários, 
favoreça a articulação entre os 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 | Em determinadas situações são 
elaborados sites com 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, tornou-
-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 | Tem 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 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.

SMS | Meio pelo qual são enviados comunicados 
institucionais aos alunos e prospects da instituição 
via celular.
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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 o qual, 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 objetivo de transmitir 
informações institucionais entre a universidade e os 
funcionários.

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 
universitária. Também realiza campanhas para os 
processos seletivos da instituição.

Chat | Atendimento de informações e solicitações em 
tempo real, disponível para os alunos matriculados nos 
cursos de educação a distância.

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.

TIPO DE ATENDIMENTO QUANTIDADE

Elogio 18

Informação 5.664

Reclamação 867

Opinião 10

Solicitação 492

Sugestão 42
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GRAU DE SATISFAÇÃO COM 
RELAÇÃO AO ATENDIMENTO QUANTIDADE

Acima do esperado 156

Dentro do esperado 294

Abaixo do esperado 129

Não se aplica 34

Não responderam à pesquisa 6.480

Fale Conosco | Por meio eletrônico, no site institucional, 
a USF oferece atendimento de informações e 
solicitações.

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 meio de 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 do Aluno | Canal de atendimento telefônico 
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, alunos e professores. O portal reúne todos 
os serviços com uma interface intuitiva e personalizada.

WebSIAlive | Canal de captação de leads, que permite 
um maior aproveitamento das visitas recebidas no site 
institucional, por meio de um Atendente Virtual  
Pró-Ativo.

WhatSac | Canal de comunicação instantânea no qual, 
por meio de um aplicativo, os prospects e os alunos têm 
acesso à prestação de informações sobre a USF.
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D I M E N S Ã O  
E N S I N O ,  P E S Q U I S A  E  E X T E N S Ã O



A formação do docente inicia na teoria, mas é com 
a prática que surge o profissional. Os estágios 
obrigatórios fazem parte da grade curricular dos 
cursos da USF, mas a instituição se preocupa 
que esta experiência seja vivida de forma intensa, 
atenta com a supervisão de seus docentes e 
com foco no atendimento daqueles que buscam 
na universidade uma solução para os seus 
problemas.

Augusto de Souza Lima, 22 anos.  
Aluno do 8.° semestre de Psicologia  
do campus Campinas

Augusto escolheu a Psicologia por sua afinidade com a área 
de humanas. Além de ajudar as pessoas, o estudante gosta de 
desvendar comportamentos e pensamentos. De acordo com a 
proposta curricular da USF, o aluno atua desde os semestres 
iniciais na Clínica Escola de Psicologia e, quando questionado 
se as aulas práticas contribuem também para sua formação 
pessoal, Augusto não tem dúvida:

“Com certeza, pois, além de adquirir experiência na área 
clínica, a prática ensina também que cada indivíduo é único. 
Um dos aprendizados mais difíceis da profissão do psicólogo 
é este, aceitar o outro como ele é, não achar que o que nós 
desejamos para a pessoa é sempre o correto, que aquela 
pessoa tem seus próprios desejos e vontades, e estamos ali 
para auxiliá-la em uma jornada, por meio do conhecimento 
científico, construindo com ela os caminhos, sem julgá-la ou 
querendo impor a ela alguma coisa.”



Cícero Anderson da Silva Fernandes,  
24 anos. Aluno do 10.° semestre  
de Direito do campus Campinas

Felipe Augusto Cunha, 26 anos.  
Aluno do 2.° semestre do Mestrado  
de Psicologia do campus Itatiba

Para Cícero, o Direito é uma forma de alcançar a pacificação entre 
as pessoas, e é por meio dessa profissão que ele pretende contribuir 
para melhorar a sociedade. No Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), 
os alunos têm seu primeiro contato com a área que escolheram 
atendendo um público bastante diversificado. “O Núcleo é aberto 
a todos, independentemente da classe social a que a pessoa 
pertença. Atendemos a todos, das pessoas mais simples às que 
são conhecedoras do assunto, sem distinção e sem discriminação”, 
observa o estudante. É lá que a prática faz valer a teoria da sala 
de aula. “O material do Direito é o ser humano, e o NPJ oferece ao 
aluno conhecer as pessoas e os seus problemas, muito além do que 
está escrito em livros ou posto em estudos de casos”, conclui.

“A escolha da profissão foi por paixão ao ser humano”, é assim 
que Felipe define sua decisão por cursar Psicologia. Profissional 
já formado, o jovem agora é aluno do Mestrado da USF, e lembra 

como sua vivência na Clínica-Escola foi importante para a 
construção da sua carreira profissional: “Um dos momentos mais 

emocionantes, ocorrido durante meu estágio clínico, foi quando 
a paciente que eu atendia conseguiu enxergar e interpretar seus 

pontos distorcidos e negativos sobre sua real situação, conseguindo 
se estabilizar e encontrar o caminho para um estado emocional 

mais saudável. No geral, os retornos eram incríveis, e mostravam 
que aquilo que era aplicado nas sessões terapêuticas não era 

somente parte de um estágio técnico e obrigatório, mas, sim, uma 
troca mútua de aprendizado, tanto pessoal quanto profissional”.
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Karen Cristina de Godoi, 24 anos.  
Aluna do 10.° semestre de Odontologia  
do campus Bragança Paulista

Desde criança Karen não tinha dúvidas, queria ser dentista! Até o 
“temido” barulho do motor em suas consultas na infância não a 
assustava. Durante seu estágio na Clínica de Odontologia da USF, a 
jovem teve a oportunidade de vivenciar momentos importantes daquela 
que será sua futura profissão: “Para mim uma situação que me comove 
até hoje foi o atendimento de um paciente portador de síndrome de 
Down e afásico. A mãe chegou à clínica da USF relatando que o filho 
de 40 anos já havia ido ao dentista algumas vezes mas sem sucesso. 
Ele não abria a boca durante os procedimentos e, algumas vezes, 
era até agressivo quando o dentista persistia. Durante a primeira 
consulta, fizemos um exame clínico minucioso, conversamos bastante, 
apresentamos o material odontológico, ou seja, agimos exatamente 
como foi ensinado pelos especialistas da área. Conseguimos ganhar 
a sua confiança e com isso foi possível iniciar o tratamento. Hoje ele 
chega às consultas animado, tratando todos com carinho. Diante de tal 
situação e outras vivenciadas no ambiente acadêmico, pude concluir 
que aprendemos com os mestres e com os livros, mas parte da 
sabedoria vem com a vida e com os humildes”.
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Luciana Pereira Franco, 46 anos.  
Aluna do 10.° semestre de Direito  
do campus Bragança Paulista

Tais Pereira Dias, 39 anos.  
Aluna do 10.° semestre de  
Direito do campus Itatiba

Luciana veio para a USF já com uma bagagem. Formada em 
Jornalismo, ela viu no curso de Direito a oportunidade de iniciar 
uma nova carreira profissional. No Núcleo de Práticas Jurídicas 
(NPJ) a estudante participa dos atendimentos à comunidade local 
que busca esclarecimentos sobre questões jurídicas. Esse contato 
com a população trouxe novas reflexões para a aluna: “Tanto no 
atendimento no Núcleo, onde você entra em contato com o problema 
do cidadão e o instrui sobre os caminhos para resolvê-lo, quanto no 
acompanhamento das sessões no Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania (CEJUSC), onde você avalia o comportamento 
das partes que estão em litígio, do mediador e dos advogados; 
foi possível refletir sobre questões jurídicas e humanas. Muitos 
problemas poderiam ser evitados se as pessoas se comunicassem 
mais. Acho que isso vale tanto para a vida profissional como pessoal”.

Cursar Direito era um sonho que estava lá, aguardando o 
momento certo para acontecer na vida da Tais. Hoje, no 10.° 
semestre da graduação, a estudante não tem dúvidas sobre 

a escolha que fez. Durante as atividades práticas do curso 
ela atua no atendimento de pessoas com diferentes perfis 

e classes sociais, tendo a oportunidade de vivenciar outras 
realidades e experiências. Em uma de suas histórias mais 
marcantes, Tais resgata a dissolução de um divórcio: “No 

primeiro dia eles não sabiam se realmente era isso que de 
fato queriam. No dia da conciliação, compareceram, mas 

desistiram, pois haviam reatado o casamento. Moral dessa 
história: as pessoas são carentes de palavras de apoio. 

Quando bem orientadas, é claro, se faz a diferença”.
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Perfil dos Alunos

N Ú M E R O  T O TA L  D E  M AT R Í C U L A S

12.584

P O R  G Ê N E R O

44,6% 55,4%

P O R  C A M P U S
BRAGANÇA PAULISTA

47,8%

CAMPINAS − SWIFT

19,2%

CAMPINAS – CAMBUÍ

5,5%

ITATIBA

27,5%
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C A M P U S  B R A G A N Ç A  PA U L I S TA
TOTAL

6.022

POR GÊNERO

39,3% 60,7%

PARTICIPAÇÃO NOS CURSOS

C A M P U S  I TAT I B A
TOTAL

3.457

POR GÊNERO

53,9% 46,1%

PARTICIPAÇÃO NOS CURSOS
Graduação

92,9%

Pós-Graduação −  
Lato Sensu

2,6%

Pós-Graduação −  
Stricto Sensu

0,7%

EAD

3,8%

Graduação

95,5%

Pós-Graduação −  
Lato Sensu

0,8%

Pós-Graduação −  
Stricto Sensu

3,6%
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C A M P U S  C A M P I N A S
TOTAL

Swift

2.411

Cambuí

694

POR GÊNERO

Swift

46% 54%

Cambuí

38,8% 61,2%

PARTICIPAÇÃO NOS CURSOS POR UNIDADE

Swift

Graduação 

97,3%

Pós-Graduação − 
Lato Sensu

2,7%

Cambuí

Graduação 

91,1%

Pós-Graduação − 
Lato Sensu

8,9%
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Centro de Documentação e Apoio à  

Pesquisa em História da Educação (CDAPH)

Entidade localizada no campus de 
Bragança Paulista que desenvolve 
atividades voltadas à identificação, coleta, 
preservação, tratamento e divulgação 
de acervos de natureza arquivística 
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.

AT I V I D A D E S  D O  C D A P H  E M  2 0 1 6
EVENTOS

O CDAPH promove eventos nos quais participam pesquisadores em nível de mestrado e doutorado, professores 
universitários e graduandos de diferentes instituições, além de professores da Educação Básica e do Ensino Médio de 
escolas públicas e privadas, memorialistas, jornalistas, membros de entidades sociais, entre outros.

O objetivo de tais iniciativas é oferecer atividades de educação patrimonial, promover o intercâmbio institucional e 
contribuir para o aprimoramento da formação docente à divulgação do acervo CDAPH.
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 � Março | XIII Colóquio Cidade e Educação 
Patrimonial: por entre histórias e memórias, 
com o tema O PIBID no Curso de Pedagogia: 
Implicações para a Formação Docente, com a 
apresentação da pedagoga Giovana Azzi de 
Camargo.

 � Abril | XIV Colóquio Cidade e Educação 
Patrimonial: por entre Histórias e Memórias, 
com o tema El Terrible Anarquista de Joseph 
Jubert: por entre Rastros, Memórias e 
Histórias, com a apresentação da mestra em 
Educação Sandra de Souza.

 � Junho | XV Colóquio Cidade e Educação 
Patrimonial: por entre Histórias e Memórias, 
com o tema A Voz de um Negro Bragantino na 
Literatura Brasileira, com a apresentação do 
jornalista e escritor Oswaldo de Camargo.

 � Setembro | XVI Colóquio Cidade e Educação 
Patrimonial: por entre Histórias e Memórias, 
com o tema Performatividade Urbana: 
Sociabilidades e Sensibilidades, com as 
apresentações de Patrícia Martinelli, Bárbara 
Clemente, Gisele Garbe e Shel Almeida.

 � Novembro | XVII Colóquio sobre Cidade e 
Educação Patrimonial: por entre Histórias e 
Memórias, com o tema Retratos e História do 
Aeroclube de Bragança Paulista.

 � Dezembro | XVIII Colóquio sobre Cidade e 
Educação Patrimonial: por entre Histórias e 
Memórias com a abertura da Mostra Líquidas 
e Cíclicas.

XV Colóquio

Em 2016, o CDAPH participou  também da organização e 
de atividades vinculadas ao Festival Cultura da Paz, com 
destaque para:

 � Aula de abertura do semestre da Pluralidade Cultural e 
Religiosa.

 � Curadoria da exposição Imaginários da Fé (Congadas).

 � Roda de conversa − 10 Anos da Lei Maria da Penha: 
Desafios e Propostas.

 � Evento Invisibilidade Social.

 � Fragilidades do equilíbrio climático do planeta Terra e 
Exposição de fotografias da VII Expedição: Segredos das 
Matas Urbanas.

 � Evento Cidade, Saúde e Meio Ambiente.

 � Curadoria da exposição Região Bragantina – Aspectos 
Socioculturais e Ambientais.

 � USF em Ação.
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VISITAS MONITORADAS

Além das atividades programadas, o CDAPH promove 
visitas monitoradas para todos os interessados em 
conhecer o acervo.

ATENDIMENTO AOS PESQUISADORES

Em 2016, o CDAPH atendeu cerca de 300 pesquisadores, 
entre eles alguns vinculados à USF, diferentes 
instituições universitárias e entidades sociais.

DOAÇÕES

O CDAPH acolheu doações de diferentes acervos 
privados e públicos, dentre os quais se destacam 
dicionários de diferentes épocas, periódicos, publicações 
do escritor Oswaldo de Camargo, coleção de recortes 
de artigos do Padre Zecchin e documentos da jornalista 
Teresa Montero Otondo.

Q U A L I D A D E  D E  E N S I N O
A USF concebe a educação no 
sentido amplo, compreendendo 
a formação científica, 
profissional, cultural e humana. 
Essa integração se estabelece 
pela indissociabilidade do tripé 
ensino, pesquisa e extensão, 
que permeia as políticas da 
USF em todos os níveis, em 
consonância com o disposto na 
Constituição Federal de 1988 
(Art. 207) e conforme assegura o 
projeto pedagógico de cada um 
de seus cursos e programas.

Dessa forma, as suas diretrizes 
pedagógicas têm, nos 
princípios e nos compromissos 
assumidos, a sua fonte 
permanente de inspiração e 
atualização, de forma a garantir 
seus objetivos e a qualidade do 
seu projeto educacional.

Nesse contexto, a Universidade 
São Francisco se propõe 
a aliar um elevado padrão 
de qualidade educacional à 
formação humana, expressa 
pela responsabilidade e 
compromisso com as demandas 
da sociedade em todas as suas 
dimensões.
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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 a 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.

 � Acompanhar 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.

Pesquisas de Avaliação

Para que se atinjam esses objetivos, em 
uma perspectiva bastante participativa são 
realizados a sensibilização da comunidade 
universitária, coleta de dados, tabulação, 
diagnóstico, divulgação, tomada de decisão 
e reavaliação de todo o processo. Em 2016, 
foram realizadas diversas pesquisas de 
avaliação e levantamentos:

 � Pesquisa de perfil do aluno 
ingressante.

 � Pesquisa semestral de avaliação 
docente.

 � Avaliação de curso, infraestrutura e 
oportunidades acadêmicas.

 � Autoavaliação dos cursos de 
graduação.
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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, a coordenação de curso e os 
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:

QUALIFICAÇÃO 2016*
Especialistas 215

Mestres 206

Doutores 158

* Base: novembro de 2016.
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Programas de Pós-Graduação  

Stricto Sensu e Produção Científica

A USF conta com três programas de pós-graduação stricto sensu que oferecem os 
níveis de mestrado e de 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.

PROGRAMAS ARTIGOS PUBLICADOS
Ciências da Saúde 32

Educação 19

Psicologia 53

Além dos artigos publicados, os docentes do Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Educação publicaram cinco livros e participaram da elaboração de outros, 
desenvolvendo mais de 14 capítulos.

Durante todo o ano os docentes que atuam nos Programas Stricto Sensu em Ciências da 
Saúde e em Educação prestaram assessorias e consultorias, participaram de eventos 
internacionais com apresentação de trabalhos desenvolvidos na USF, trabalharam na 
autoria de materiais didáticos, entre outros.
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I N T E R C Â M B I O S  R E A L I Z A D O S

PROGRAMAS DOCENTE ATIVIDADE

Ciências da 
Saúde

Professora Thalita Rocha Estágio Pós-Doutoral

Doutora Manu Rangashari
Laval Université em Québec, no Canadá, no 
Department of Molecular Medicine

Professora Denise Priolli
Parceria internacional vinculada ao Projeto da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (FAPESP)

Doutora Maria Filomena Botelho
Universidade de Coimbra, em Portugal, no 
Instituto de Biofísica/Biomatemática

Professor Marcelo Lima Ribeiro
Consultoria e parceria internacionais vinculadas 
ao Projeto FAPESP e ao Ciência Sem Fronteiras

Doutora Flor de Maria Evangelista Montoya
Universidad Privada Antenor Orrego, em Trujillo 
no Peru, no Laboratório de Investigación 
Multidisciplinar

Doutor Ander Matheu
Instituto Biodonostia, em San Sebastian, na 
Espanha

Doutor Jordi Surralles
Universidad Autonoma de Barcelona, na Espanha, 
no Departament de Genètica i Microbiologia

Psicologia

Professor Philipe Gomes Vieira
Doutorado sanduíche nos Estados Unidos, na 
Alliant University, em San Diego

Professor Ricardo Primi e  
Professor Nelson Hauck Filho

Participações na “Expert meeting in Personality 
Assessment” em Oostduinkerke, na Universidade 
de Gent, na Bélgica
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D O C E N T E S  E S T R A N G E I R O S  N A  I N S T I T U I Ç Ã O
Este ano, os programas stricto sensu também receberam docentes de renomadas instituições estrangeiras 
que vieram até a USF trocar conhecimentos em sua área de atuação. Destaca-se a visita do doutor 
Ander Matheu, do Instituto Biodonostia da Espanha para o Programa de Ciências da Saúde, e do doutor 
Alexis Lorenzo Ruiz, presidente da Sociedad Cubana de Psicologia e docente da Facultad de Psicologia 
de la Universidad de La Habana, que proferiu a aula inaugural para o Programa de Psicologia.

P U B L I C A Ç Õ E S  E M  D E S TA Q U E
Em colaboração com pesquisadores da USP, o professor 
Marcelo Lima Ribeiro atuou no experimento que 
comprovou que o guaraná tem potencial antioxidante 
maior do que o chá verde, esse resultado foi exibido 
na capa da revista Food & Function (da Royal Society 
of Chemistry), e considerado pelo periódico como 
um dos Hot Articles de 2016. Já a colaboração com 
o doutor Ander Matheu, do Instituto Biodonostia da 
Espanha, foi publicada no artigo SOX9 Elevation Acts 
With Canonical WNT Signaling To Drive Gastric Cancer 
Progression, da renomada Cancer Research, além de 
aparecer em outros artigos e em um capítulo de livro.

R E C O N H E C I M E N T O
Os alunos da Iniciação Científica e da pós-graduação 
em Ciências da Saúde orientados pela doutora 
Denise Priolli foram premiados na categoria Melhor 
Tema Livre em Apresentação Oral no Congresso 
Paulista de Cirurgia. Já o docente Carlos Augusto Real 
Martinez teve seu trabalho reconhecido com a Placa de 
Bronze da Sociedade Brasileira de Coloproctologia.
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P E S Q U I S A  E  I N I C I A Ç Ã O  C I E N T Í F I C A
O Núcleo de Pesquisa Acadêmica da USF, desde 
2011, permitiu 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. Em 2015, o Programa de Pesquisa 
e Iniciação Científica foi reformulado passando a 
ser denominado Programa de Iniciação Científica, 
de Iniciação Tecnológica e de Extensão (PICITExt), 
com objetivo de desenvolver o pensamento 
técnico-científico e extensionista dos estudantes 
de graduação do Ensino Superior, em consonância 
com a missão da Universidade São Francisco.

Nessa versão, o PICITExt privilegia também 
projetos voltados para soluções de problemas de 
natureza institucional, empresarial ou comunitária, 
permitindo maior integração da iniciação 
científica com as demandas da sociedade.

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, 
Tecnológica e Extensionista (PROBAICITExt), 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 2016 por 
professores e alunos tiveram um aumento significativo 
de apresentações em Congressos Nacionais e 
Internacionais e repercutiram, consequentemente, 
em publicações de grande relevância científica.

BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA POR ÓRGÃO DE FOMENTO

PIBIC/CNPq e PIBITI/CNPq 28

PROBAICITExt – USF 38

Outras agências de fomento 7

Voluntários 185

TOTAL 258
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PUBLICAÇÕES

REVISTA HORIZONTES

O periódico Horizontes é um veículo de divulgação e debate da produção científica 
na área de Educação, de periodicidade semestral e está vinculado ao Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade São Francisco.

O propósito da publicação é servir de fórum para as apresentações de pesquisas 
desenvolvidas, estudos teóricos, ensaios, relatos de experiências e resenhas na 
área de Educação, nas vertentes históricas, culturais e de práticas educativas. 
Nela são divulgados artigos de demanda espontânea, encaminhados e aprovados 
por um comitê externo de avaliadores. Também são publicados dossiês, com 
temáticas educacionais coerentes com a política editorial e com a chamada 
pública para pesquisadores. Além disso, a revista apresenta as teses e 
dissertações defendidas na USF, no referido semestre.

Assim, promove-se a interlocução com pesquisadores nacionais e internacionais, 
uma vez que o periódico aceita publicações nas línguas portuguesa, inglesa, 
francesa e espanhola e possui a avaliação Qualis-Periódico B2 da CAPES. 

REVISTA PSICOUSF

A Revista PsicoUSF é um periódico científico da área de Psicologia, editado pelo 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia, que atualmente conta 
com a avaliação Qualis A2 da CAPES, sendo portanto uma publicação de alta 
visibilidade e excelência acadêmica. O periódico, que foi criado em 1996, publica 
atualmente três números por ano, disponíveis de forma on-line e gratuita por 
meio do Scielo, podendo também ser acessada por meio de outras importantes 
bases indexadoras internacionais, tais como DOAJ e Redalyc, assim, desde 2014, 
parte dos artigos publicados estão em inglês.

A PsicoUSF tem o objetivo de apresentar e divulgar pesquisas atuais da área 
da Psicologia e também de servir como um veículo de disseminação do 
conhecimento a pesquisadores, estudantes, profissionais e demais interessados. 
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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 é realizada 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 junho de 
2016 foram avaliados 379 protocolos envolvendo seres humanos, 
enquanto de julho a dezembro este número foi de 595. Os resultados 
obtidos foram contabilizados por meio da Plataforma Brasil.

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.° 01.0226.2014, junto ao Conselho de Experimentação Animal para 

produção, manutenção ou utilização em ensino ou pesquisa científica.
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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.

PROGRAMAS MODALIDADES ALUNOS 
BENEFICIADOS

VALOR 
INVESTIDO

PROUNI – Programa Universidade 
para Todos

Bolsas 100% (renda per capita 
máxima de 1,5 salário-mínimo)

2.007 28.014.137,44

Bolsas 50% (renda per capita 
máxima de 3 salários-mínimos)

622 3.402.583,53

Bolsa Franciscana

Bolsas 100% (renda per capita 
máxima de 1,5 salário-mínimo)

99 1.117.713,23

Bolsas 50% (renda per capita 
máxima de 3 salários-mínimos)

28 178.090,14

EDUCAFRO – Educação e Cidadania 
para Afrodescendentes e Carentes

Bolsas 100% 3 20.487,26

UNEAFRO – União de Núcleos de 
Educação Popular para Negros e 
Classe Trabalhadora

Bolsas 100% 3 16.509,82

Bolsas 50% 1 4.486,39

Convênios Institucionais Variável 70 2.825.949,10

Desconto Gestor (Extensão, Aluno 
Cidadão e Deferimento)

Variável 92 1.429.526,20

Desconto Atividade Acadêmica 
(Iniciação Científica e Monitoria)

Variável 12 5.500,00

45

D
IM

EN
SÃ

O 
 

EN
SI

N
O,

 P
ES

QU
IS

A 
E 

EX
TE

N
SÃ

O



PROGRAMAS MODALIDADES ALUNOS 
BENEFICIADOS

VALOR 
INVESTIDO

PROFRAN – Programa Franciscano 
de Apoio ao Estudante de Ensino 
Superior

Variável 2 12.375,57

FIES – Fundo de Financiamento ao 
Estudante de Ensino Superior

Variável 2.071 34.077.452,63

FUNDACRED – Crédito Estudantil Variável 33 218.222,26

TOTAL 5.043 71.323.033,57

Núcleo de Extensão Universitária (NEXT)
Desde 1976, a provocação da “Educação para a Paz” atravessa o trabalho educacional da Universidade 
São Francisco. Tal provocação está assim expressa no I Projeto Socioeducacional:

“Criar, para os seus jovens acadêmicos, nas várias áreas do saber eficaz, meios e condições que lhes possibilitem 
capacitar-se, humana e profissionalmente, a serem, durante 
e após seu período de formação universitária, sujeitos ativos 
no processo de desenvolvimento integral do homem todo e 
de todos os homens, para que assim, pela prática individual 
e comunitária do Bem, se faça a Paz, entendida esta como 
status pessoal a comunitário resultante da passagem de 
condições menos humanas para condições mais humanas.”

Em sua atuação diária, o Núcleo de Extensão Universitária 
(NEXT) procura ser fiel a essa inspiração originária no 
franco diálogo com a sociedade, objetivando colocar o saber 
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e o conhecimento – produzidos 
na universidade – a serviço das 
necessidades e dos desafios da 
atualidade. Trata-se da práxis 
educacional constituída na atenção 
à formação de “sujeitos ativos no 
processo de desenvolvimento integral 
do homem todo e de todos os homens” 
– Educação Superior entrecruzada 
com o compromisso social.

Assim, por meio dos cursos, eventos 
e projetos, o NEXT coloca-se a 
serviço da comunidade acadêmica, 
na articulação permanente 
com a sociedade, unindo ações 
interdisciplinares e multidisciplinares 
para tentar refletir criticamente acerca 
da realidade e na busca de respostas 
aos desafios cotidianos: “[...] passagem 
de condições menos humanas 
para condições mais humanas”.

SAÚDE

ECONOMIA E 

ADMINISTRAÇÃO

DIREITOS HUM
ANOS 

E JUSTIÇA
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A RT E  E  C U LT U R A
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

CURSO CAMPUS PÚBLICO

Canto Livre – 1.° semestre Bragança Paulista 20

Canto Livre – 2.° semestre Bragança Paulista 23

O teatro e o desenvolvimento humano Itatiba 15

Professores
48

Alunos
42

Comunidade
32

Funcionários
181

Envolvidos na organização

Atividades 20 | Beneficiados 19.933

PROJETOS 

GRUPO DE TEATRO EMBARQUE CULTURAL

Em 2016, o grupo de teatro da USF, 
Embarque Cultural, realizou 14 
apresentações, durante diferentes 
eventos, como acolhida aos calouros 
USF, Semana Cultural no município 
de Santo Antônio do Pinhal, Festival 
de Inverno de Atibaia, além de atuar 
em escolas municipais, igrejas e 
outras instituições. Cerca de 3.960 
pessoas puderam prestigiar a 
desenvoltura do grupo.

EVENTOS

LANÇAMENTO DO LIVRO: 50 MEMÓRIAS, 50 SABORES – A COZINHA 
ANCESTRAL DE QUEM AJUDOU A CONSTRUIR A UNICAMP

O curso de Gastronomia, do campus Campinas – Cambuí, promoveu 
no dia 30 de novembro uma noite de autógrafos no Espaço Gourmet, 
com o lançamento do livro 50 Memórias, 50 Sabores – A Cozinha 
Ancestral de Quem Ajudou a Construir a UNICAMP, organizado pelo 
jornalista e chef de cozinha Manuel Alves Filho.

Participaram do lançamento profissionais da comunicação de 
Campinas, chefs de cozinha e alunos do curso de Gastronomia da 
USF. O cardápio servido foi preparado pelos estudantes com receitas 
inspiradas na publicação. 
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Professores
51

Alunos
92

Comunidade
24

Funcionários
93

Envolvidos na organização

Atividades 17 | Beneficiados 16.079

CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO  
DE MEDIADORES E CONCILIADORES

Com o objetivo de capacitar conciliadores e mediadores para o 
exercício da atividade em órgãos públicos ou câmaras privadas, o 
curso reuniu, no primeiro semestre, um público de 101 pessoas na 
modalidade presencial e 62 na modalidade a distância. Já em sua 
segunda edição, participaram 36 alunos de forma presencial e 26 a 
distância.

O curso foi realizado no campus Bragança Paulista, sendo composto 
de aulas teórico-práticas e de estágio supervisionado, no qual os 
alunos participaram em sessões de mediação, como observadores 
e como mediadores, em regime de comediação, nos prazos 
estabelecidos pela coordenação do curso.

D I R E I T O S  H U M A N O S  E  J U S T I Ç A
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

CURSO CAMPUS PÚBLICO

Perícia Criminal e Ciências Forenses Bragança Paulista 45

Oratória Forense Itatiba 28

Doutrina Social da Igreja Campinas − Cambuí 24
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CURSOS

EVENTOS TEMA LOCAL PÚBLICO 
APROXIMADO

Júri Simulado

Direito Penal e Processual Penal
Fórum Central de 

Campinas
300

Direito Penal e Processual Penal, Procedimento 
Especial do Tribunal do Júri, Prática Jurídica e 

Estágio Supervisionado
Itatiba 260

Procedimento Especial do Tribunal do Júri Bragança Paulista 280

Audiência Simulada 
Trabalhista

Direito do Trabalho na Prática Itatiba 120

Debate
O Cenário Político, o Impeachment e a 

Constituição Federal
Itatiba 120

Palestra PEC 241 e a Desconstrução do Estado Social Itatiba 120

Aula Pública Legislação Penal, Política Criminal e Racismo Campinas – Cambuí 215

Conforme previsto no Art. 11 da Lei 13.140, de 26 de junho de 
2015 (Lei de Mediação), pode atuar como mediador judicial 
a pessoa capaz, graduada há pelo menos dois anos em 
curso de Ensino Superior de instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação e que tenha obtido capacitação em 
escola ou instituição de formação de mediadores, reconhecida 
pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados – ENFAM ou pelos tribunais, observados os 
requisitos mínimos estabelecidos pelo Conselho Nacional de 
Justiça, em conjunto com o Ministério da Justiça.
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SEMANA JURÍDICA 

Com diferentes temas, a Semana Jurídica foi realizada em 
todos os campi da USF reunindo alunos e professores:

 � No campus Bragança Paulista o evento reuniu 770 
pessoas com o tema Novos Paradigmas do Direito.

 � Em Itatiba, 420 pessoas participaram do evento 
que abordou o tema Os Direitos Fundamentais do 
Trabalhador e a Dignidade da Pessoa Humana.

 � Com um público de 540 pessoas, o campus 
Campinas – Cambuí abordou o tema O Novo Código de 
Processo Civil. No último dia do evento foi realizado o 
lançamento do livro Direito e Constituição de autoria 
da Dra. Maria do Carmo Honório – Juíza de Direito da 
1.ª Vara do Juizado Especial de Campinas. 

CONCESSÃO DO TÍTULO DE DOCTOR HONORIS CAUSA  
AO MINISTRO PRESIDENTE DO STF

A Universidade São Francisco promoveu, no dia 19 de 
fevereiro, a concessão do título de Doctor Honoris Causa 
ao Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
doutor Ricardo Lewandowski. Na oportunidade, o ministro 
proferiu uma aula magna com o tema Direitos Humanos de 
Hoje e de Sempre.

Durante sua fala, Lewandowski debateu sobre uma vida 
devotada ao ensino e à prática do Direito, na consolidação 
da Justiça e do Estado democrático, defendendo um 
judiciário que possa colaborar efetivamente na construção 
de uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária.

O evento foi exclusivo para alunos e docentes do curso de 
Direito da USF e reuniu cerca de 700 participantes. 
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E C O N O M I A  E  A D M I N I S T R A Ç Ã O
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.

CURSOS

CURSO CAMPUS PÚBLICO

Departamento Pessoal na Prática Bragança Paulista 38

Introdução ao Microsoft Access Bragança Paulista 13

Administração de Compras e Suprimentos Bragança Paulista 36

EVENTOS

CURSO CAMPUS PÚBLICO

Obrigações Tributárias no Contexto Contábil
Bragança Paulista 270

Campinas − Cambuí 150

Sustentabilidade Internacional Campinas − Cambuí 140

Os 5 Sensos da Qualidade no Trabalho e na Vida
Itatiba 90

Bragança Paulista 120
Inteligência Emocional: Uma Visão Interdisciplinar. Como 

Lidar com os Conflitos entre a Razão e a Emoção no Âmbito 
Profissional?

Itatiba 110

Da Empregabilidade à Gestão de Carreira: Rumo ao Sucesso 
Profissional

Itatiba 120

Professores
27

Alunos
31

Comunidade
7

Funcionários
55

Envolvidos na organização

Atividades 18 | Beneficiados 3.047
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INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO CONTÁBIL E FISCAL

No dia 30 de março foi inaugurado, no campus Bragança Paulista, o 
Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal − NAF da Receita Federal do Brasil. 
No espaço serão ofertados serviços contábeis para pessoas físicas de 
baixa renda, bem como para microempresas, microempreendedores 
individuais e entidades sem fins lucrativos.

Além de representantes e docentes da USF, o evento contou com a 
presença do delegado da Receita Federal de Jundiaí, Antônio Roberto 
Martins, e autoridades públicas.

O NAF visa a promover a interação entre a Receita Federal com 
as instituições de Ensino Superior, alunos e sociedade. Após a 
inauguração, os alunos de Ciências Contábeis participaram de uma 
palestra promovida pela Delegacia da Receita Federal em que foram 
apresentadas as propostas e esclarecidas as dúvidas.

Para a coordenadora do curso de Ciências Contábeis, professora 
Aparecida Elisabete Pontes, a parceria com a Receita Federal 
contribuirá de maneira positiva para a formação profissional dos alunos 
e também na prestação de serviço para a comunidade. “Os alunos da 
USF poderão aprender na prática, e a universidade contribuirá também 
no oferecimento de serviços para a população”, explicou a docente. 

II ENAATEC

A USF promoveu de 2 a 6 de maio, no campus Bragança 
Paulista, o II Encontro Anual dos Alunos dos Cursos 

Tecnólogos. O evento abordou as práticas profissionais 
atuantes no mercado em diversas modalidades da logística, 

permitindo, assim, a troca de informações e experiências 
entre aproximadamente 240 participantes. 
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MESA-REDONDA

Cerca de 90 alunos do curso de Administração estiveram presentes 
na mesa-redonda realizada no mês de maio, no campus Itatiba. 
Com o tema Conjuntura Econômica: Visões do Brasil, o evento 
permitiu aos discentes receber informações de profissionais 
atuantes no mercado em diversas modalidades administrativas e 
econômicas. A atividade foi realizada de forma interativa, via web, 
com o curso de Administração do campus Bragança Paulista.

ENCONTROS E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA

Com o objetivo de oferecer aos alunos informações práticas 
de profissionais atuantes no mercado e permitir a troca de 
experiências, a USF realizou encontros acadêmicos:

 � II Encontro de Integração Acadêmica do curso de 
Administração: O evento abordou o tema Startup Empreendedor: 
Perspectivas e Desafios para o Futuro Administrador e reuniu 
cerca de 400 pessoas no campus Itatiba.

 � I Encontro de Ciências Contábeis e Administração: Com o 
tema De mãos Dadas, o encontro discutiu diversos assuntos 
pertinentes à área, reunindo um público de aproximadamente 
630 pessoas no campus Bragança Paulista.

 � Semana da Administração: Administração e Inovação foi o tema 
abordado durante o evento realizado no campus Campinas, 
unidade Cambuí. A ação reuniu 160 ouvintes.

MINICURSO

A Universidade São Francisco promoveu, no dia 21 de maio, um minicurso com o tema Primeiros Passos na Elaboração 
e Desenvolvimento de Indicadores de Desempenho, no campus Itatiba. Além de conhecer mais sobre a área, os 90 alunos 
participantes do curso de Administração puderam trocar experiências com seus professores. 54
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E D U C A Ç Ã O 
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. 

CURSOS

CURSO CAMPUS PÚBLICO

Inglês Integrado – 1.° semestre Bragança Paulista 36

Inglês Integrado – 2.° semestre Bragança Paulista 18

Oratória para TCC e Seminários Campinas 13

Letramento em Pensamento Computacional Itatiba 47

Professores
127

Alunos
303

Comunidade
62

Funcionários
142

Envolvidos na organização

Atividades 35 | Beneficiados 8.503

CONFEITARIA DE ESTÉTICA  
E DESIGNER PARA SEGMENTO 
COMERCIAL E PROFISSIONAL

O curso foi ofertado em Campinas 
a 20 profissionais e estudantes 
da área da Gastronomia, 
capacitando-os a confeccionar 
produtos de confeitaria de maneira 
artesanal ou industrial. Além de 
formar profissionais que tenham 
capacidade técnica para a melhoria 
dos processos e absorção das 
inovações tecnológicas.
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EVENTOS

DIA DO PEDAGOGO E INAUGURAÇÃO DO LAPED

Para comemorar o dia 20 de maio – Dia Nacional do Pedagogo, 
a USF propôs uma semana de atividades referentes à data, 
reunindo mais de 400 pessoas. Foram realizadas palestras, 
mesas-redondas e oficinas para abordar questões atuais 
da educação nacional e internacional, tais como a inclusão 
escolar e o trabalho do profissional de Pedagogia em 
diferentes frentes, o sistema público de educação, abrigos 
para crianças e adolescentes e pesquisa educacional.

Além dos professores do curso, o evento contou com a participação 
das professoras convidadas Celma Domingues e Isabel Rodrigues 
Sanches da Universidade Lusófona de Lisboa, Portugal, com o 
apoio da Federação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

ELABORAÇÃO DE ITENS AVALIATIVOS

O curso foi ofertado no campus Campinas aos docentes 
da Universidade São Francisco com o objetivo de 
ajudá-los a desenvolver habilidades na elaboração de 
itens avaliativos. Participaram 41 profissionais da ação no 
primeiro semestre e 38 na segunda edição do curso. 

APRENDIZAGEM ATIVA NO ENSINO SUPERIOR

Participaram 62 docentes da Universidade São Francisco e 
da FAE Centro Universitário do curso realizado no campus 
Bragança Paulista. A iniciativa ofereceu conceitos básicos das 
metodologias ativas de ensino e suas diferenças em função 
da disciplina e do curso envolvido, por meio da preparação 
de planos de aula completos e de aplicações guiadas. 
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Inauguração do LaPed

Entre as atividades propostas, foi realizada também 
a inauguração oficial do Laboratório do Curso de 

Pedagogia (LaPed) no prédio I do campus Bragança 
Paulista. Além dos docentes e alunos do curso, o evento 

contou com a presença do diretor vice-presidente 
da Casa de Nossa Senhora da Paz – Ação Social 

Franciscana, frei Vitório Mazzuco, que ressaltou a 
importância de um espaço para convivência, troca de 

ideias e conhecimento para os alunos.

Bragança Paulista
Campinas − Swift

CAPACITAÇÃO PARA DOCENTES

Com o objetivo de aprimorar o conhecimento do seu corpo docente, a USF promoveu encontros de formação.

No dia 30 de abril, trinta professores dos cursos de Engenharia, do campus Campinas, unidade Swift, participaram 
da capacitação para aperfeiçoamento da supervisão de Trabalho de Conclusão de Curso. Já no mês de maio, em 
Bragança Paulista, a coordenação do curso de Medicina promoveu a Semana Pedagógica, reunindo cerca de 70 
docentes com o objetivo de construir diretrizes para a formação acadêmica em diferentes cenários.
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CASA COMUM, NOSSA RESPONSABILIDADE

A Universidade São Francisco promoveu, nos dias 9 e 10 de  
maio, o XXII Encontro de Iniciação Científica, XV Encontro de  
Pós-Graduação, o XI Encontro de Extensão Universitária e o  
IX Seminário de Estudos do Homem Contemporâneo no campus 
Bragança Paulista. Cerca de 700 pessoas participaram do evento, 
que este ano teve seu tema em consonância com a Campanha 
da Fraternidade: Casa Comum, Nossa Responsabilidade.

No primeiro dia foram realizadas mesas-redondas, reunião com 
avaliadores do CNPq e minicursos. A abertura oficial ocorreu 
com a apresentação da Orquestra de Violeiros de Itatiba e com a 
palestra Casa Comum: A Responsabilidade da Ciência e Tecnologia, 
ministrada pelo professor doutor Faustino Luiz Couto Teixeira.

Durante o evento, também foi realizada a premiação da 
melhor fotografia que ilustrou a campanha para a Iniciação 
Científica de 2016. A vencedora foi a professora Iara Lucia 
Tescarollo, docente do curso de Farmácia, que recebeu 
uma câmera fotográfica pela imagem produzida.

LANÇAMENTO DO LIVRO  
EDUCAÇÃO FORMAL X EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

Foi realizada no campus Campinas, unidade Swift, a noite de 
autógrafos do lançamento do livro Educação Formal x Educação não 
Formal, da autora Ruth Maria Rodrigues Garé. A obra trata sobre as 
diferentes práticas discursivas e a construção de identidades surdas, 
resultado da tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Educação da Universidade São Francisco.
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II SEMINÁRIO OBEDUC E IV SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nos dias 1.°, 2 e 3 de setembro foi realizado, no campus 
Itatiba, o II Seminário OBEDUC e IV Seminário Municipal de 
Educação com o tema: Letramentos: Dilemas e Perspectivas 
nas Diferentes Áreas do Ensino Fundamental.

O evento buscou divulgar os resultados dos estudos feitos no projeto de 
parceria entre a universidade e a escola, além de colocar em discussão a 
temática do letramento, contando com a participação de pesquisadores 
que são referência na questão. Cerca de 360 pessoas estiveram presentes.

O seminário é fruto de uma parceria entre o Projeto Observatório 
da Educação OBEDUC, desenvolvido na USF pelo curso de 
Pedagogia, e a Secretaria Municipal de Educação de Itatiba.

SER GENTIL É LEGAL

De 8 a 11 de novembro, o curso de Psicologia promoveu a 
Semana da Gentileza nos campi Campinas e Itatiba. O objetivo 
da atividade foi contribuir com a formação humana dos 
alunos buscando fomentar o desenvolvimento de um convívio 
solidário, cooperativo, de respeito e cuidado na relação com 
o outro. Cerca de 2.000 pessoas participaram da ação.

I GINCANA DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

A USF promoveu no dia 7 de novembro a I Gincana da Engenharia 
de Produção com o tema Os Desafios da Engenharia de Produção, 
no anfiteatro do campus Campinas, unidade Swift. O evento 
teve por objetivo a integração e a troca de conhecimentos 
entre os alunos, envolvendo 240 participantes.
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INTEREDUCAÇÃO

A USF participou, de 15 a 18 de setembro, da Feira de Profissões InterEducação, realizada na 
Expo D. Pedro. O evento foi gratuito e contou com a participação de 50 instituições de ensino 
que apresentaram seus cursos e esclareceram dúvidas sobre o vestibular 2017, bolsas e 
financiamentos estudantis. Aproximadamente 3.500 estudantes prestigiaram a feira.

PALESTRAS

PALESTRA LOCAL PÚBLICO-ALVO

Narrativas e Formação de Professores: 
Por entre a Polissemia das Experiências e 

Memórias
Itatiba

Aula inaugural para o Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação 

1.° semestre – 25 alunos

Ouvir Educadores e Crianças: As Narrativas 
como Processo na Construção de 

Conhecimento sobre Infâncias
Itatiba

Aula inaugural para o Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Educação  

2.° semestre – 40 alunos

Análises Teórico-Práticas a partir da 
Psicologia dos Principais Comportamentos 

Humanos em Emergências e Desastres
Itatiba

Aula inaugural para o Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu 

em Psicologia – 30 alunos

II Ciclo de Palestras e Oficinas Itatiba Todos os cursos – 140 alunos

Eu Sou + Um Por um Trânsito + Seguro
Campinas − 

Swift
Todos os cursos – 300 alunos

A Formação da Cidade de Bragança 
Paulista

Bragança 
Paulista

Curso de Arquitetura e Urbanismo – 80 alunos

Diálogos sobre Infância: Compartilhando 
Experiências

Bragança 
Paulista

Curso de Pedagogia – 110 alunos
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MINICURSOS E OFICINAS

EVENTO LOCAL PÚBLICO

Minicurso Olhar a “Diferença”numa 
Perspectiva Inclusiva

Itatiba 25 alunos

Minicurso Princípios Teóricos e 
Metodológicos da Clínica da Atividade

Itatiba 70 alunos

Oficina Pensamento Computacional Itatiba 40 alunos

Treinamento para Acessar Base de Dados 
INTEGRITY

Bragança 
Paulista

45 alunos

PROJETOS

JOGOS FRANCISCANOS DA JUVENTUDE

Foi realizada, de 3 a 26 de outubro, a XVII edição dos Jogos 
Franciscanos da Juventude, organizada pela Universidade São 
Francisco em parceria com a Secretaria Municipal da Juventude, 
Esportes e Lazer de Bragança Paulista. Foram disputados 35 jogos, 
nas modalidades de voleibol, handebol, basquetebol, futsal, além 
de tênis de mesa e atletismo para ambos os sexos. Participaram 
435 alunos das escolas: SESI, Colégio Objetivo Bragança, Colégio 
Anglo Bragança, Colégio AZ, Instituto Educacional Coração de Jesus, 
Colégio Integral, Escola Estadual Professor José Nantala Bádue, 
Escola Estadual Professor Marcos Antonio da Silva Guimarães, Escola 
Estadual Professora Mathilde Teixeira de Moraes, Escola Estadual 
Dom José Maurício da Rocha, Escola Estadual Cásper Líbero, Escola 
Estadual Professor Paulo Silva e Escola Estadual Alfredo Olivotti.

Como inscrição para o evento, foram arrecadados 448 quilos de 
alimentos não perecíveis, destinados à população carente do Haiti.
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VIAGEM PELO CORPO HUMANO: SISTEMA RESPIRATÓRIO

Durante o mês de novembro, foi realizado o Projeto 
Viagem pelo Corpo Humano. A atividade propôs aos 
participantes uma imersão no Sistema Respiratório 
em um macromodelo, ou seja, uma maquete em 3D, 
na qual se pode entrar em cada parte do sistema. O 
projeto também contou com uma exposição de peças 
anatômicas para melhor entendimento e diversão do 
público. Ao longo da viagem foram sendo explicadas 
de forma simples as partes anatômicas dos órgãos 
e os malefícios do fumo, para conscientizar sobre o 
tabagismo. A ação atraiu 289 crianças e adolescentes, 
de Ensino Fundamental e Médio.

M E I O  A M B I E N T E
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.

CURSOS

CURSO CAMPUS PÚBLICO

Iluminação na 
Arquitetura: 

Teoria e Prática
Itatiba 12

Professores
24

Alunos
106

Comunidade
7

Funcionários
33

Envolvidos na organização

Atividades 10 | Beneficiados 2.93262
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EVENTOS

JORNADA DE SUSTENTABILIDADE

Com o objetivo de estimular a troca de experiência e de 
conhecimento por meio da discussão acadêmica, a USF 
promoveu a Jornada de Sustentabilidade em seus campi. 
Em Bragança Paulista, o evento foi realizado de 2 a 5 de 
maio e teve como tema Recursos Hídricos: Tecnologias 
para o Tratamento de Água, reunindo 50 participantes.

Já em Campinas, unidade Swift, cerca de 150 alunos 
estiveram no dia 6 de maio no campus para participar da 
atividade que incluiu palestras, debates e mostras científicas. 

Campinas − Swift

Bragança Paulista

DIA MUNDIAL DA ÁGUA

Dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água. 
E para conscientizar a todos sobre a importância da 
preservação desse recurso natural, a USF preparou 
atividades em seus campi. Na unidade Swift do campus 
Campinas, foi realizada uma exposição de projetos 
dos alunos de Engenharia Ambiental sobre formas de 
tratamento da água, além de uma mesa-redonda com o 
tema Discussão sobre os Melhores Projetos dos Alunos da 
Engenharia Química sobre Reúso da Água do Campus.

Já em Bragança Paulista, cerca de 400 alunos 
prestigiaram a exposição Coleta e Tratamento de Água 
de Reúso, que demonstrou alternativas para a redução 
do consumo de água por meio de experimentos.

Campinas − Swift

Bragança Paulista
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DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

A USF promoveu, no dia 9 de 
junho, a I Mostra de Trabalho de 

Sustentabilidade em comemoração 
ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 

no campus Bragança Paulista. 
O evento apresentou os projetos 

desenvolvidos pelos alunos do 4.° 
semestre do curso de Engenharia 

Civil sobre a sustentabilidade 
e reuniu aproximadamente 

500 participantes.

III CORRIDA ECOMANANCIAIS

Marcando os 40 anos de 
presença franciscana na USF, a 

instituição apoiou e participou 
da III Ecomanciais. As corridas 

e caminhadas foram realizadas 
às margens da Represa do 

Jaguary/Jacareí com o tema 
Conversar, Valorizar e Proteger.

A prova autossustentável 
contribuiu de forma efetiva para 

a conscientização da importância 
da preservação ambiental 

em percursos divididos entre 
caminhada e corrida de 6 km e 
corrida de 12 km. No total, 910 

pessoas participaram da atividade.

MEIO AMBIENTE EM PAUTA

EVENTO TEMA LOCAL PÚBLICO 
APROXIMADO

VI Semana do 
Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

Meio Ambiente – 
Desafios e Soluções

Campinas − 
Swift

230

Mesa-Redonda
Saneamento: 

Problemas Atuais e 
Possíveis Soluções

Campinas − 
Swift

230

Mesa-Redonda
Transposição do Rio 

São Francisco
Bragança 
Paulista

120

PROJETOS

OFICINA DO SABÃO

A Oficina do Sabão envolveu os 
participantes do Serviço Franciscano 
de Solidariedade (SEFRAS) e os 
idosos atendidos pela instituição, 
com a reciclagem do óleo de 
cozinha e sua transformação em 
sabão. O processo retira o óleo 
que está sendo despejado no meio 
ambiente, dando novo uso com a 
produção do sabão, além de criar a 
possibilidade de geração de renda 
com a comercialização do produto.

A oficina foi desenvolvida durante 
a Virada Sustentável, evento 
na cidade de São Paulo, que 
reúne práticas relacionadas à 
sustentabilidade do planeta.
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T R A B A L H O
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.

CURSOS

CURSO CAMPUS PÚBLICO

Formação de Auditor Interno ISO 9001:2015 Bragança Paulista 34

Excel Básico – 1.° semestre Bragança Paulista 31

Excel Básico – 2.° semestre Bragança Paulista 34

Excel Básico Campinas 16

Excel Avançado – 1.° semestre Campinas 15

Excel Avançado – 2.° semestre Campinas 26

Excel Básico – 1.° semestre Itatiba 16

Excel Básico – 2.° semestre Itatiba 16

Excel Avançado Itatiba 51

Editoração Eletrônica Campinas 30

Técnicas de Reuniões e Treinamentos Campinas 13

Oratória para Professores Campinas 11

Professores
80

Alunos
328

Comunidade
41

Funcionários
129

Envolvidos na organização

Atividades 37 | Beneficiados 15.250
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GASTRONOMIA

Participaram 24 alunos e profissionais 
de gastronomia do curso Pasta 

Fresca Italiana Típica e Regional. A 
atividade teve o objetivo de ensinar as 
diferentes tradições da confecção da 

pasta fresca italiana, bem como seus 
recheios e molhos, considerando suas 

características e tipicidade.

EVENTOS

PALESTRA LOCAL PÚBLICO APROXIMADO

Arquitetura Residencial e a Dinâmica da 
Evolução dos Espaços Habitacionais

Bragança Paulista 110

Arquitetura e Urbanismo e suas Múltiplas 
Possibilidades

Bragança Paulista 65

Arquitetura Hospitalar Itatiba 310

Sob os Holofotes... E agora? Bragança Paulista 320

Arquiteto e Urbanista: Qual seu Papel na 
Sociedade? Saia do Sofá e Venha para o Debate

Campinas − Swift 120

Meeting Pollon 2016 − Mudanças nos 
Padrões de Certificação e Estruturação 

dos Sistemas de Gestão
Bragança Paulista 70

Workshop Nichos de Mercado 
para o Setor Agroindustrial

Campinas − Cambuí 1.200

Workshop Primeiros Passos no 
SteckUP – Dicas Iniciais

Campinas − Swift 90
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SEMANAS DA ARQUITETURA E URBANISMO

Para contribuir com a sólida formação dos alunos do curso, a 
USF promoveu, de 15 a 20 de abril, a XIV Semana de Arquitetura e 
Urbanismo com o tema Pensando a Cidade, no campus Itatiba.

O evento reuniu aproximadamente 430 pessoas e apresentou diversas 
atividades, como palestras sobre saúde e planejamento das cidades, além 
de oficinas de desenho, produção literária, conversa com intercambistas 
e confraternização. Já no segundo semestre, de 2 a 9 de setembro, o 
campus realizou uma nova edição do evento reunindo um público de 530 
pessoas, com o tema Da Arte a Técnica: Laboratório de Atividades Práticas. 

ARQUITETURA E URBANISMO EM DISCUSSÃO

A USF busca mostrar aos seus alunos as diferentes possibilidades de 
atuação profissional, a fim de ampliar o conhecimento da área em que eles 
pretendem atuar. Para isso, a instituição promove encontros e discussões 
entre a comunidade acadêmica.

Dois momentos se destacaram para os estudantes de Arquitetura e 
Urbanismo do campus Campinas, unidade Swift. No encontro Papo 
de Arquiteto, cerca de 120 alunos se reuniram com o tema Discussões 
sobre Sustentabilidade e Oficina Escritório Modelo. Já o I Encontro entre 
Professores e Alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo promoveu a 
discussão entre docentes e alunos sobre temas pertinentes ao curso. Na 
ocasião, foram apresentadas propostas de projetos e seleção de alunos 
bolsistas e voluntários.
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PROJETO INTEGRADOR

Com o objetivo de estimular 
a produção do conhecimento 
envolvendo disciplinas e cursos 
distintos, a USF conta com o 
Projeto Integrador.

No campus Campinas, unidade 
Swift, a mostra de projetos 
integradores reuniu cerca de 
400 pessoas e apresentou 
trabalhos desenvolvidos por 
alunos dos cursos de Arquitetura 
e Urbanismo e Engenharia Civil. 
Ainda em Campinas, mas também 
com o envolvimento do campus 
Itatiba, a atividade exibiu, para 
um público de aproximadamente 
600 participantes, os avanços 
realizados pelos alunos dos 
cursos de Engenharia de 
Computação e Engenharia 
Elétrica. GASTRONOMIA

VIII FESTIVAL GASTRONÔMICO DE CAMPINAS E REGIÃO

O curso de Gastronomia marcou presença na VIII edição do Festival 
Gastronômico de Campinas e Região, que neste ano trouxe o tema 
Sabores do Olimpo – uma Volta ao Mundo da Gastronomia. A Universidade 
foi um dos destaques com a Cozinha Show, que teve a participação de 
chefs docentes da USF e alunos da graduação. Durante todo o dia do 
evento foram realizadas receitas que o público pôde degustar. Entre 
os destaques estava a preparação de pratos que utilizaram insetos 
como ingredientes principais, com inspiração na cozinha asiática.

PRIMEIROS PASSOS NO SKETCHUP − DICAS INICIAIS

Com o tema Primeiros Passos no SketchUp − Dicas Iniciais, o workshop, 
promovido pela USF no campus Campinas, unidade Swift, foi realizado 
para os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo. O evento 
apresentou para os 90 acadêmicos a construção de uma edificação de 
três pavimentos com fachadas modulares e com escadas de acesso. 
Durante a oficina foram abordados os principais conceitos do programa 
como construção de elementos, organização e apresentação.
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III FÓRUM GASTRONÔMICO

O campus Campinas, unidade Cambuí, promoveu entre os 
dias 29 de agosto e 1.º de setembro, o III Fórum Gastronômico 
que integrou as atividades do VIII Festival Gastronômico 
Internacional de Campinas e Região. 

Em parceria com o Convention & Visitors Bureau de 
Campinas e Região, o evento teve o objetivo de enriquecer o 
aprendizado dos discentes e proporcionar conhecimento ao 
público externo. Na ocasião foram abordadas as principais 
tendências gastronômicas e o cenário profissional atual. 
Cerca de 530 pessoas participaram das atividades.

MOSTRA GASTRONÔMICA: DEGUSTE ESTA IDEIA

Com o objetivo de mostrar na prática, a vivência adquirida nos 
2 anos de curso pelos alunos de Tecnologia em Gastronomia, 
a Mostra Gastronômica Deguste esta Ideia foi promovida pelo 
campus Campinas – Cambuí, nos dias 5 e 7 de dezembro.

O evento reuniu cerca de 150 convidados e contou com 11 
projetos que foram apresentados ao grupo de jurados da 
área gastronômica formado por chefs, jornalistas, críticos, 
donos de restaurantes, além de representantes do setor de 
hotelaria. Os pratos foram avaliados considerando o conceito 
da empresa criada, aplicabilidade do negócio, inovação 
e empreendedorismo, comunicação da marca, serviço 
(atendimento), produtos, forças e fraquezas.

A atividade faz parte da conclusão do curso e envolve as 
disciplinas de Festivais Gastronômicos, Empreendedorismo e 
Plano de Negócios e Jornalismo Gastronômico.
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II FEIRA DE COMIDINHAS ORGÂNICAS

O curso de Gastronomia da Universidade São Francisco promoveu, 
no dia 31 de maio, a II Feira de Comidinhas Orgânicas, no campus 
Campinas, unidade Cambuí. A atividade fez parte da disciplina 
Vivências Gastronômicas, que tem como objetivo estimular a 
responsabilidade ambiental na formação dos futuros chefs de cozinha.

Divididos em grupos, os alunos apresentaram cardápios de receitas 
produzidas com alimentos orgânicos, sem agrotóxicos e evitando o 
desperdício. Os pratos foram avaliados por um grupo de 80 convidados 
formado por autoridades locais, proprietários de estabelecimentos gastronômicos e membros da imprensa.

Para a coordenadora do curso de Gastronomia, professora Andreia Pimentel, a atividade prática é uma maneira de 
estimular os alunos desde a graduação a pensarem de maneira sustentável, seja para a produção de uma receita, 
seja no gerenciamento de um estabelecimento gastronômico. “O público tem se preocupado cada vez mais com a 
utilização de agrotóxicos nos alimentos e os futuros chefs de cozinha devem se conscientizar. É preciso aprender 
a trabalhar com a sazonalidade dos alimentos, saber economizar, além de uma série de outras atividades. Com 
uma formação consciente é possível desenvolver um trabalho de excelência na gastronomia”, explicou a docente.

BRAGANÇA NA BRASA

A turma de Gastronomia participou, nos dias 17 e 18 de dezembro, do 
Bragança na Brasa, festival que tem o intuito de difundir técnicas de 
preparo de churrasco, somado às novas receitas das cervejarias artesanais. 
Durante os dois dias de festival a USF esteve presente com sua Cozinha 
Show, mostrando ao público a preparação das receitas e oferecendo a 
degustação dos pratos. Cerca de 4 mil pessoas apreciaram o festival.

FESTIVAL ITINERANTE SABORES DA TERRA

Os alunos do curso de Gastronomia participaram, nos dias 8 e 9 de 
outubro, do Festival Itinerante Sabores da Terra. A festa de abertura 
do evento recebeu mais de 30 barracas com diferentes opções 
gastronômicas, cervejarias artesanais e feira com produtores. A 
festividade contou com um público de aproximadamente 780 pessoas.
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T E C N O L O G I A  E  P R O D U Ç Ã O
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.

CURSOS

CURSO CAMPUS PÚBLICO

AutoCAD Bragança Paulista 16

SketchUp Pro – Maquete Eletrônica Bragança Paulista 8

Negociações Internacionais Bragança Paulista 74

Revit Architecture – Modelagem da Informação da Construção Itatiba 18

Informática Básica Itatiba 11

EVENTOS

PALESTRA LOCAL PÚBLICO APROXIMADO

Dados x Informação: Como Utilizar e Transformar 
Números em Resultados

Itatiba 100

Produtividade, Performance e Tempo Itatiba 120

O Mercado do Século XXI Itatiba e Bragança Paulista 800

Conhecendo Detalhes de Grandes 
Obras da Engenharia

Bragança Paulista 115

ERP: Conceito do Sistema e Processos de Negócios/
SAP – Programas de Certificações Profissionais

Bragança Paulista 350

Desenvolve Municípios: Cidades Inteligentes Bragança Paulista 40

Professores
105

Alunos
494

Comunidade
28

Funcionários
128

Envolvidos na organização

Atividades 30 | Beneficiados 16.516
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MOSTRA DE TRABALHOS

Com a finalidade de mostrar os trabalhos desenvolvidos e promover a integração entre os alunos, a USF promoveu 
eventos específicos em seus campi:

PALESTRA LOCAL PÚBLICO APROXIMADO

Engenharia Civil – 1.° semestre Bragança Paulista 100

Engenharia Civil – 2.° semestre Bragança Paulista 120

Engenharia de Produção – 1.° semestre Bragança Paulista 800

Engenharia de Produção – 2.° semestre Bragança Paulista 800

Engenharia de Produção Campinas − Swift 600

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Itatiba 60

Engenharia da Computação Itatiba 220

Engenharia de Produção Itatiba 100

Engenharias e Arquitetura Itatiba 1.300

UMA SEMANA PARA APRENDER AINDA MAIS!

Os campi Campinas − unidade Swift e Itatiba realizaram uma série de atividades durante as semanas acadêmicas dos 
cursos de Engenharias. Os eventos incluíram apresentação de palestras, minicursos ofertados pelos alunos veteranos, 
além da exposição dos trabalhos das graduações.

 � De 11 a 14 de abril: V Semana das Engenharias e Arquitetura. O evento contou com cerca de 900 pessoas.

 � De 17 a 20 de outubro: VIII Semana da Engenharia e Arquitetura, para um público de 850 alunos.

 � De 17 a 21 de outubro: I Semana da Engenharia Química com o tema Uma Nova Geração de Engenheiros se Constrói 
com Novas Ideias, envolvendo 260 alunos.

 � De 17 a 21 de outubro: I Semana da Engenharia Química com o tema Um Mundo de Descobertas, para 230 
estudantes.

 � De 8 a 10 de novembro: Semana da Engenharia Mecânica, com um público de 330 alunos.
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MESA-REDONDA

No dia 12 de maio foi realizada, no campus Bragança Paulista, uma 
mesa-redonda com o tema Pensando a Sustentabilidade por meio de 
Softwares. O evento foi voltado aos alunos do curso de Engenharia Civil e faz 
parte do projeto que prevê futuras parcerias entre a USF com as prefeituras 
de Bragança Paulista, Bom Jesus dos Perdões e Morungaba, visando a 
discutir o papel da mobilidade urbana como precursora do desenvolvimento 
sustentável das cidades. Cerca de 120 pessoas participaram da atividade.

EXPRODUÇÃO DA ENGENHARIA

No dia 30 de maio, a USF realizou a Exprodução da Engenharia no pátio do campus Campinas, unidade Swift. 
O evento apresentou o resultado dos conhecimentos adquiridos em sala de aula pelos acadêmicos, em uma 
exposição de produtos e serviços, reunindo um público de aproximadamente 300 participantes.

III ENCONTRO DE ENGENHARIAS − DESAFIOS E INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL

Cerca de 940 pessoas participaram do III Encontro de Engenharias 
com o tema Desafios e Integração Profissional, realizado de 10 a 15 
de outubro no campus Bragança Paulista. O evento propôs a troca de 
experiências e de conhecimento técnico-acadêmico entre profissionais, 
estudantes, pesquisadores e alunos dos cursos de Engenharia, 
além de complementar o aprendizado aplicado em sala de aula.

XIV ENCONTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS

O campus Itatiba promoveu, de 18 a 20 de outubro, o XIV Encontro de Ciências Exatas e Tecnológicas (ENCET). Na 
programação, foram previstas palestras, workshops, mostras de trabalhos de conclusão de curso e atividades voltadas 
para a área de Tecnologia. Destinado aos alunos, docentes e comunidade local, o evento reuniu 720 pessoas.

O DESAFIO DE ESTRUTURAS DE PALITOS DE MADEIRA

O Desafio de Estruturas de Palitos de Madeira testou os projetos realizados pelos alunos dos cursos de Engenharia Civil e 
de Engenharia de Produção durante a realização de trabalhos autônomos e com aprendizagem ativa. As atividades foram 
realizadas no dia 29 de novembro no campus Bragança Paulista, com um público de aproximadamente 650 pessoas.
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S A Ú D E
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.

CURSOS

CURSO CAMPUS PÚBLICO

Fisiologia do Exercício e Treinamento Físico para Cardiopatas Bragança Paulista 14

Integração Clínica Complementar I – 1.° semestre Bragança Paulista 28

Integração Clínica Complementar I – 2.° semestre Bragança Paulista 69

Tai-Chi Chuan Turmas 1 e 2 Bragança Paulista 46

Tai-Chi Chuan Turmas 1 e 2 Itatiba 42

Terapia Ortomolecular na Prática Clínica e na Atividade Física – 1.° semestre Bragança Paulista 15

Terapia Ortomolecular na Prática Clínica e na Atividade Física – 2.° semestre Bragança Paulista 9

Otimização do Tratamento Endodôntico em Molares Bragança Paulista 32

Libras e Saúde Bragança Paulista 47

Básico de Libras − Atendimento Médico e a Comunicação com o Surdo Bragança Paulista 47

Professores
250

Alunos
1.175

Comunidade
66

Funcionários
206

Envolvidos na organização

Atividades 71 | Beneficiados 12.728
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EVENTOS

ESPORTES

A prática esportiva visa ao 
desenvolvimento integral 
da pessoa, ampliando suas 
competências técnicas, 
sociais e comunicativas. 
Nesse sentido, a USF 
incentiva seus alunos a 
participarem de atividades 
que favoreçam sua  
inter-relação no ambiente 
acadêmico.

ATIVIDADE LOCAL PÚBLICO 
APROXIMADO

20.° Campeonato de Futsal Interno Campinas − Swift 100

21.° Campeonato de Futsal Interno Campinas − Swift 130

Torneio Interclasses de Futsal 
Masculino 4x4

Bragança Paulista 80

Torneio Intercalouro Bragança Paulista 100

Torneio Integração de Fustsal 
Masculino 4x4

Bragança Paulista 120
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AMPLIANDO O CONHECIMENTO

Promover eventos que possibilitem a ampla formação dos seus alunos é um compromisso da universidade. A USF 
leva a sério essa tarefa e oportuniza aos seus discentes a participação em fóruns, palestras, seminários, simpósios e 
cursos complementares.

ATIVIDADE TEMA LOCAL PÚBLICO 
APROXIMADO

XXII Fórum 
Transdisciplinar de 

Odontologia

Interpretação de Exames Complementares para Melhor 
Entendimento da Condição Sistêmica e Cuidados com 

Interações Medicamentosas de Interesse do CD

Bragança 
Paulista

200

VI Fórum Farmacêutico
Atividade do Profissional Farmacêutico frente às 

Epidemias Virais no Brasil
Bragança 
Paulista

260

Simpósio Atualização em Cardiologia
Bragança 
Paulista

120

Curso Zica Vírus e a Gestação
Bragança 
Paulista

110

Palestra
O Enfermeiro e as Várias Frentes de Atuação 

Profissional
Bragança 
Paulista

240

Palestra
Conceitos Básicos e Inovações e como Determinar os 

Melhores Biomarcadores em Ensaios Multiplex
Bragança 
Paulista

100

Palestra Burnout: Conceitos, Avaliação e Contextos Itatiba 30

Palestra
Psicologia como Ciência e Profissão: Respeitando a 

Diversidade
Bragança 
Paulista

40

Seminário
Avaliação de Trabalhos dos Alunos do Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia
Itatiba 80

Simpósio Medicina de Família e Comunidade
Bragança 
Paulista

80

Fórum Simulado de Audiência de Conciliação de Processo Ético
Bragança 
Paulista

260
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DIA DA LUTA ANTIMANICOMIAL

O Dia da Luta Antimanicomial, 18 de maio, foi instituído 
em referência ao encontro que reuniu mais de 350 
trabalhadores da área de saúde mental, nessa data, em 
1987. O movimento busca garantir um tratamento digno 
à pessoa com sofrimento mental, além de combater a 
ideia de que o paciente deve ser isolado da sociedade.

Para promover os ideais dessa data, a USF preparou atividades 
específicas para os alunos do curso de Psicologia. No campus 
Campinas, unidade Swift, foi apresentada para estudantes, 
representantes dos Centros de Atenção Psicossocial e 
convidados, uma sessão do filme Nise: O Coração da Loucura. 
Após a exibição todos debateram sobre o uso da terapia 
ocupacional e os desafios da área. Já no período noturno, 
o filme A Loucura entre Nós foi exposto aos alunos que na 
sequência participaram de uma intervenção sobre Saúde 
Mental e Reforma Psiquiátrica no pátio do campus.

Em Itatiba, a iniciativa contou com uma palestra e um debate 
reunindo um público de aproximadamente 600 pessoas. FISIOMAIS

Realizado no campus Bragança Paulista, 
o evento voltado aos alunos do curso de 
Fisioterapia, promoveu, no primeiro e no 
segundo semestres, palestras relacionadas 
à área. O programa, que tem como objetivo 
a formação continuada em conhecimentos 
teóricos e práticos, abordou tendências atuais 
no mercado, visando ao desenvolvimento 
de potenciais e ao sucesso profissional do 
aluno. Em sua primeira edição, cerca de 
200 estudantes participaram das palestras, 
já no segundo semestre a atividade 
envolveu um público de 120 pessoas.
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X JUFARCAMP

Realizada no campus Campinas, unidade Swift, a Jornada 
Farmacêutica JUFARCAMP abordou a temática Uma Década 
Cuidando e Fazendo o Bem, em comemoração à décima edição do 
evento. Na ocasião os participantes receberam informações sobre as 
inovações no campo científico, por meio de palestras e minicursos.

Entre as atividades foi apresentado um vídeo, produzido pela TV Web 
USF, que contou com depoimentos de ex-alunos do curso. Segundo 
o professor Joel Alves de Souza Júnior, reitor da universidade, o 
curso é reconhecido na área farmacêutica e na comunidade. “Ser 
reconhecido leva tempo, trabalho, sacrifício e esforço, quando isso acontece podemos dizer que temos um curso. 
O campus Campinas conta com um dos cursos de Farmácia mais importantes do país”, destacou o reitor.

Já a coordenadora do curso ressaltou que a JUFARCAMP é um momento de aprendizado e 
inspiração para alunos e professores. “É uma satisfação fazer parte dessa equipe que não 
mede esforços para fazer um bom trabalho”, afirmou a professora Michelle Polli.

Paralela ao evento foi realizada também a II Gincana Farmacêutica, de caráter sociocultural, entre os alunos do curso.

I ENCONTRO BRASILEIRO DE MULHERES NA MEDICINA

Realizado no campus Bragança Paulista, o encontro abordou temas 
relacionados às mulheres e à medicina, como a escolha de residência 
e a vida profissional e familiar. Os temas foram definidos a partir 
de uma pesquisa realizada com profissionais recém-formadas.

Para a presidente da comissão organizadora, Iracema Estevão, 
a primeira edição do evento foi um sucesso por proporcionar 
o diálogo. “Eu não poderia me sentir mais feliz e realizada. Há 
pouco mais de um ano tive uma ideia, durante um congresso 
de neurocirurgia, de realizar um evento para proporcionar de 
maneira mais acessível a troca de experiência entre médicas, 
acadêmicas e aspirantes à medicina”, afirmou Iracema.

Cerca de 70 participantes estiveram no evento.78
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PLENÁRIA SIMULADA − VIVENCIANDO A ÉTICA 
DA PROFISSÃO FARMACÊUTICA

Preparar os futuros profissionais para 
possíveis adversidades no mercado de 
trabalho também é tarefa da instituição de 
ensino, assim os alunos do 9.° semestre 
do curso de Farmácia dos campi 
Bragança Paulista e Campinas simularam 
a realização de uma plenária ética nos 
dias 7, 8 e 9 de junho. Trata-se da terceira 
edição do evento, intitulado III Plenária 
Ética Simulada, quando é realizada uma 
simulação de uma plenária de julgamento 
de processo ético-disciplinar do Conselho 
Regional de Farmácia.

Cerca de 600 pessoas prestigiaram o 
evento com destaque para a participação 
do presidente do Conselho, doutor Pedro 
Menegasso, do diretor-tesoureiro, doutor 
Marcos Machado, e do secretário-geral, 
doutor Antônio Geraldo dos Santos, além 
dos representantes das seccionais de 
Bragança Paulista e Campinas.

SEMANA DA PSICOLOGIA

A Semana de Estudos é uma tradição do curso de Psicologia e tem 
como objetivo a comemoração do Dia do Psicólogo, em 27 de agosto. 
Dessa forma, neste ano, os campi Itatiba e Campinas discutiram o 
tema Psicologia e Diversidade: Contribuições para uma Sociedade mais 
Solidária.

Durante a semana, os alunos ampliaram seus conhecimentos, 
estabelecendo uma troca de experiências sobre a intolerância 
e o preconceito com relação àquilo que é diferente. Por meio de 
palestras, minicursos e mesas-redondas, todos contemplaram as 
problematizações da contemporaneidade e da diversidade religiosa.

V JORNADA FRANCISCANA DA SAÚDE

A Universidade São Francisco promoveu, de 22 de agosto a 1.° de 
setembro, a V Jornada Franciscana da Saúde no campus Bragança 
Paulista.

Com o tema Saúde e Meio Ambiente: Impactos e Desafios, o evento 
discutiu assuntos pertinentes à área de saúde comuns e específicos 
aos cursos de Fisioterapia e Enfermagem. Essa edição contemplou 
a IV Jornada de Biomedicina, a XXIX Jornada de Farmácia, a XVI 
Jornada de Enfermagem e a XVI Jornada de Fisioterapia, envolvendo 
um público de aproximadamente 1.200 pessoas.
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I SIMPÓSIO DE FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA 
E V ENCONTRO DE EGRESSOS

O campus Bragança Paulista promoveu, no dia  
13 outubro, em homenagem ao Dia do 
Fisioterapeuta, o I Simpósio de Fisioterapia 
Ortopédica e V Encontro de Egressos do Curso 
de Fisioterapia. O evento debateu temas relativos 
à atuação do fisioterapeuta na área ortopédica, 
incentivando o retorno de ex-alunos às dependências 
da universidade, reunindo 280 pessoas.

SEMANA MÉDICA

A Semana Médica é um evento anual e tradicional da 
Universidade São Francisco que chega a 34.ª edição. 
Neste ano, a ação realizada no campus Bragança 
Paulista abordou a prevenção cardiovascular com o 
tema Valorização da Vida: Tempo de Estar Atento.

A atividade foi realizada pelos alunos do curso de 
Medicina sob a supervisão de docentes e apoio 
da coordenação com o objetivo de promover 
o intercâmbio de informações entre alunos, 
professores, médicos e convidados, além do 
aprofundamento do conhecimento adquirido na 
formação universitária.

Durante a programação foram realizadas 
mesas-redondas e palestras expositivas, ministradas 
por profissionais de diversas especialidades da área 
da saúde. Na ocasião, os acadêmicos do curso de 
Medicina tiveram a oportunidade de apresentar 
seus trabalhos acadêmicos, propiciando um maior 
preparo para futuras experiências científicas. Cerca 
de 650 pessoas acompanharam a atividade.
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XLIII JORNADA ODONTOLÓGICA FRANCISCANA − 
REBECCA DORINI GOMES (IN MEMORIAM)

O curso de Odontologia da Universidade São Francisco, campus 
Bragança Paulista, promoveu de 24 a 28 de outubro a  
XLIII Jornada Odontológica Franciscana. O evento 
incluiu uma semana de cursos, palestras e 
apresentação de trabalhos científicos preparados 
para alunos, ex-alunos e profissionais da área.

Aproximadamente 310 pessoas participaram das 
atividades e da homenagem prestada à aluna 
Rebecca Dorini Gomes (in memoriam).

DIA MUNDIAL DA DOENÇA DE ALZHEIMER

No dia 17 de setembro, a USF promoveu o VI Encontro da Associação Brasileira de Alzheimer − Regional Campinas e  
II Encontro do Curso de Psicologia no campus Campinas, unidade Swift. Com o tema O Papel da Comunidade no Cuidado 
à Pessoa com Doença de Alzheimer, o evento propiciou às 120 pessoas presentes mais conhecimento sobre as melhores 
estratégias para o convívio com portadores da doença.

A data 21 de setembro marca mundialmente a necessidade de sensibilizar autoridades e público em geral para essa 
problemática, a fim de transformar a doença de Alzheimer em uma prioridade de Saúde Pública Nacional.
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PRIMEIRA UNIDADE-ESCOLA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 
FAMÍLIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

A Universidade São Francisco, em parceria com a 
Prefeitura de Bragança Paulista, inaugurou no dia 5 
de setembro a primeira Unidade-Escola da Estratégia 
Saúde da Família (ESF), denominada São Francisco de 
Assis.

A unidade contará com duas equipes e tem capacidade 
para atender até 8 mil pessoas. Serão atendidos 
moradores dos Conjuntos Habitacionais Nicola Cortez, 
Doutor Tartari, Padre Zecchin e Marcelo Stefani, 
recentemente inaugurados. No local será ofertada 
assistência integral básica, a qual inclui: assistência 
médica, odontológica e de enfermagem, educação em 
saúde, vacinação, entre outras.

A prefeitura será responsável pela disponibilização 
de insumos e corpo técnico-administrativo. A USF, a 
partir da participação de alunos e docentes, ofertará 
o atendimento à comunidade. Participarão alunos 
dos cursos de Medicina, Odontologia, Farmácia, 
Enfermagem, Fisioterapia, Biomedicina e Psicologia.

Durante o evento de inauguração a diretora do 
campus, professora Márcia Aparecida Antônio, 
ressaltou que a iniciativa é resultado de um sonho. 
“Hoje celebramos a concretização de um sonho que 
teve início há dois anos. Com 40 anos de história, a 
universidade tem maturidade para dar um passo além. 
Nossos alunos estão em diferentes equipamentos de 
saúde. Nós queríamos mais e creio que o primeiro 
passo é a inauguração dessa UBS. Cada professor 
presente não titubeou em dizer sim ao compromisso 
social da universidade”, explicou a docente.

CAFÉ E PROZA

No mês de setembro, alunos da Liga de Geriatria e 
Gerontologia, que tem como presidente a professora 
doutora Carolina Menon Romani, promoveram o  
II Café com Prosa. O bate-papo levantou a temática 
Esquecer É Normal?, abordando as diferenças do 
esquecimento que é normal e do que é patológico e 
de como melhorar a memória. Cerca de 80 pessoas 
participaram do evento realizado na Paróquia  
São José, em Bragança Paulista, que encerrou com 
um café da tarde acolhedor para a comunidade.
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PROJETOS

EDUCAÇÃO FÍSICA NO HOSPITAL DIA

Com o objetivo de promover o bem-estar físico e mental, os 
alunos de Educação Física do campus Bragança Paulista 
realizam sessões semanais de aulas recreativas no Hospital 
Dia. Neste ano, 605 pacientes da unidade participaram das 
atividades. 

AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA EM FISIOTERAPIA

A atividade faz parte do estágio obrigatório supervisionado 
que visa a aumentar a vivência do aluno de Fisioterapia na 
área hospitalar. Durante a ação os estudantes elaboram uma 
planilha para avaliar perfil dos pacientes vítimas de acidente 
vascular cerebral internados nas enfermarias do HUSF, a fim 
de prevenir as complicações motoras mais comuns após essa 
lesão. Nessa edição do projeto, 20 pacientes foram avaliados 
e receberam orientações fisioterapêuticas supervisionadas. 
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FISIOTERAPIA AQUÁTICA

Para proporcionar ao aluno a prática no atendimento 
de crianças e adultos com disfunções neuromotoras, 

o curso de Fisioterapia ofereceu uma experiência 
em fisioterapia aquática. Ao longo do período do 

projeto, foram realizados atendimentos semanais 
em 11 pacientes com técnicas, recursos e 

equipamentos específicos da fisioterapia aquática, 
além de avaliação postural por meio de captura 

de imagens. A atividade resultou no registro 
diário para a elaboração de um relatório final.

FISIOTERAPIA DESPORTIVA

O projeto busca minimizar os riscos de desenvolver 
lesões físicas em esportistas com foco na prevenção. 
Durante este ano, 42 atletas amadores foram avaliados 
nessa atividade que possibilitou:

 � A visita dos acadêmicos em ambientes de treino 
dos atletas, onde vivenciaram o contato com a 
equipe e treinadores, ponto essencial no âmbito da 
fisioterapia desportiva.

 � Gerenciamento de um banco de dados com 
informações sobre modalidades esportivas.

 � Introdução dos alunos em buscas científicas na base 
de dados PubMed.

 � Leitura de artigos científicos em língua inglesa 
que servirão de base para implementação de um 
trabalho preventivo com os atletas em 2017.

FISIOTERAPIA EM ONCOLOGIA MAMÁRIA

A atuação do profissional fisioterapeuta em 
oncologia é fundamental na prática clínica e 
relevante em pesquisas científicas, que mostram a 
eficácia dos tratamentos oferecidos e a satisfação 
dos pacientes e da equipe multiprofissional. Para 
esse projeto, os acadêmicos de Fisioterapia foram 
inseridos na rotina do atendimento ambulatorial 
em mastologia oncológica. A atividade 
compreendeu orientação e execução de exercícios 
supervisionados para mulheres após a realização 
de cirurgia por câncer de mama. A ação também 
envolveu um grupo psicoterapêutico que abordou 
assuntos como insegurança, medo, ansiedade 
e tristeza, favorecendo o vínculo entre pacientes 
e equipe de saúde. Além dessas atividades, foi 
realizada a promoção da saúde, considerando a 
campanha Outubro Rosa.
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FISIOTERAPIA EM UROGINECOLOGIA

O tratamento conservador é considerado primordial na 
abordagem da incontinência urinária, sendo a fisioterapia 
um método de escolha não invasivo, seguro e com mínimos 
efeitos colaterais. O objetivo do projeto foi inserir os 
acadêmicos na rotina do atendimento ambulatorial, com 
vivência na atuação fisioterapêutica em uroginecologia em um 
grupo de reabilitação. A atividade compreendeu a educação, 
orientação e execução de exercícios supervisionados para oito 
mulheres com incontinência urinária atendidas na  
Clínica-Escola de Fisioterapia.

FOLLOW UP DE RECÉM-NASCIDOS DE ALTO RISCO

Trinta recém-nascidos com risco de atraso no 
desenvolvimento neuropsicomotor foram avaliados nesse 
projeto. Durante a atividade as alunas de Fisioterapia 
participantes aprenderam a aplicar instrumentos de avaliação 
do desenvolvimento utilizados nacional e internacionalmente, 
treinaram a execução de condutas de estimulação precoce 
e prestaram orientações aos pais e responsáveis para o 
trabalho ter continuidade em casa.

VIVÊNCIA PRECOCE EM FISIOTERAPIA

O projeto foi realizado considerando a necessidade 
de inserir precocemente os alunos, já nos primeiros 
semestres, em contato com pacientes em atendimento 
fisioterapêutico de todas as especialidades. A 
atividade consistiu na observação dos atendimentos 
realizados pelos alunos do estágio de Fisioterapia 
supervisionados pelo professor responsável da área.
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TRIAGEM FISIOTERAPÊUTICA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

O projeto é resultado de uma parceria entre o curso 
de Fisioterapia da Universidade São Francisco 
e a Secretaria Municipal de Saúde de Bragança 
Paulista, que teve como objetivo inserir o aluno 
na Atenção Especializada em Fisioterapia.

Após treinamento para aplicação dos instrumentos, 
a triagem foi realizada em pacientes do SUS 
que aguardavam vaga no Centro de Reabilitação 
Municipal. Participaram dessa ação 40 pacientes 
que foram avaliados e receberam orientações 
fisioterapêuticas supervisionadas.

FISIO NA SIPAT

Alunos do curso de Fisioterapia realizaram ações 
e palestras na Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes no Trabalho – SIPAT, nas empresas mineiras, 

UNICOBA e STARMINAS, atendendo 800 funcionários. 
As atividades incluíram sessões de quick massage e 
uma palestra sobre a saúde do homem. A iniciativa 
é parte integrante do planejamento da disciplina de 
Estágio Supervisionado − Área da Saúde Ocupacional e 
Ergonomia, do 8.° semestre do curso.

PSICOLOGIA EM PERI ALTO

Por iniciativa do SEFRAS, o curso de Psicologia 
da USF realizou um projeto de intervenção com a 
população de Peri Alto, em São Paulo. Inicialmente 
foram feitas visitas à comunidade a fim de identificar 
as demandas do local. No segundo semestre, foi 
aplicado um projeto piloto que contemplou as 
problemáticas enfrentadas pelos educadores da região.
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LIGAS ACADÊMICAS

As Ligas Acadêmicas oferecem aos alunos a oportunidade de aprofundar os temas da medicina em aulas presenciais, 
produções científicas e pesquisa, além de prestar serviços à comunidade. As Ligas presentes na Universidade São 
Francisco são filiadas e de posse do Centro Acadêmico Rolando Tenudo, que tem a responsabilidade de administrá-las.

LIGA ACADÊMICA TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS

Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia Professor 
Waldemar Muniz

1 curso introdutório, 2 aulas teóricas, 2 aulas abertas e 
4 eventos

Liga Acadêmica de Radiologia e Diagnóstico por Imagem
1 curso introdutório, 2 aulas teóricas, 1 aula aberta e 1 

atividade complementar

Liga Acadêmica de Cirurgia Vascular Doutor Márcio 
Villaça

1 curso introdutório, 1 capacitação, 7 aulas abertas e 
teóricas e 2 eventos

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

1 curso introdutório, 3 aulas teóricas, 1 atividade prática, 
1 aula aberta e eventos diversos

Liga Acadêmica de Oftalmologia Doutora Stella Maria 
Rosa Olivalves

1 curso introdutório

Liga Acadêmica de Otorrinolaringologia e Cirurgia 
Cérvico-Facial

1 curso introdutório, 3 aulas teóricas e 1 atividade 
prática

Liga de Clínica Médica Leonardo Vieira dos Santos 8 aulas teóricas

Liga Acadêmica de Cardiologia Doutor José T. A. Tartari
2 aulas expositivas, 1 aula conjunta, 2 cursos 

introdutórios, 1 projeto de extensão e 1 reunião para 
apresentação da liga e informações sobre estágios

Liga Acadêmica de Urgência e Emergência Doutor Mário 
Mantovani

1 curso introdutório, 5 aulas teóricas e práticas e 1 aula 
aberta

Liga de Endocrinologia e Metabologia
1 curso introdutório, 5 aulas teóricas e 1 atividade 

prática

Liga Acadêmica de Cirurgia Geral Doutor Célio Gayer 1 aula teórica e 2 aulas abertas

87

D
IM

EN
SÃ

O 
 

EN
SI

N
O,

 P
ES

QU
IS

A 
E 

EX
TE

N
SÃ

O



LIGA ACADÊMICA TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS

Liga Acadêmica de Pediatria Professor Doutor Samuel 
Haberkorn

1 aula expositiva e 4 aulas teóricas

Liga Acadêmica do Riso Professor Gilberto Romani
1 curso introdutório, 2 aulas teóricas, 9 atividades 

práticas e 2 eventos

Liga Acadêmica de Semiologia e Propedêutica 5 aulas teóricas e 8 atividades práticas

Liga Acadêmica da Saúde Mental Doutora Regina Caeli 
Guerra Poças

1 curso introdutório, 11 aulas teóricas, 9 aulas práticas, 
1 aula aberta e 1 evento

Liga Acadêmica de Anestesiologia e Medicina Intensiva 11 aulas expositivas

Liga Acadêmica de Neurocirurgia Doutor Carlos Tadeu 
Parisi de Oliveira

1 curso introdutório, 5 aulas teóricas, 1 aula aberta e 4 
eventos

Liga Acadêmica de Cirurgia Plástica (LACP) 1 curso introdutório e 2 aulas teóricas

Liga de Geriatria e Gerontologia Professora Doutora 
Carolina Menon Romani

9 aulas teóricas e 2 atividades práticas

Liga de Medicina de Família e Comunidade 1 evento, 7 aulas teóricas e 1 atividade prática

Liga Acadêmica de Medicina Integrativa Doutora Ana 
Celia Mattos

1 evento

Liga Acadêmica de Medicina Legal e Perícia Médica 
(LAMELP)

1 curso introdutório, 3 aulas teóricas, 1 aula prática, 1 
capacitação e 1 projeto de extensão

Liga de Nefrologia Professor Ruy Eneas M. B. Souza 1 curso introdutório

Liga Acadêmica de Neonatologia Doutor Flávio de Luca 
Campello Júnior

5 aulas teóricas, 38 aulas práticas, 2 aulas abertas e 
eventos diversos

Liga Acadêmica de Proctologia 1 curso introdutório, 12 aulas teóricas e 2 aulas abertas
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Núcleo de Pastoral Universitária

PA S T O R A L 

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.

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 Núcleo de Extensão Universitária, foram realizadas ações envolvendo a comunidade acadêmica. 

AÇÃO PÚBLICO

Acolhida aos calouros 3.607
Exposição 25 Anos da Presença 

Franciscana em Angola
600

21.ª Caminhada ao Santuário de N. Sra. 
Aparecida − Pedra Bela (SP)

700

Páscoa Solidária com a doação de 300 
ovos de chocolate

56

Campanha Solidária em prol do SEFRAS 200

Celebração de Páscoa − Ceia Judaica 660

Missas semanais 3.000

AÇÃO PÚBLICO

Grupo de Oração 500
Curso de extensão Doutrina Social da 

Igreja, em parceria com a Arquidiocese 
de Campinas (SP)

19

Palestra Espiritualidade Franciscana 300

Exposição de presépios 2.400

Celebração do Ano Santo da Misericórdia 19

Oração pela Paz – Diálogo Inter-religioso 1.150
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ANJOS EM AÇÃO

No dia 19 de abril foi realizada, no campus Bragança Paulista, 
a palestra Espiritualidade Franciscana, ministrada pelo diretor 
vice-presidente da Casa de Nossa Senhora da Paz, frei Vitório Mazzuco.

O frade falou sobre a fé e a espiritualidade franciscana: “Falar de 
espiritualidade franciscana é falar de um caminho de realização 
humana. Espiritualidade não é doutrina ou dogma, é um caminho que 
tem que ser feito. Dogma ou doutrina é o que os outros dizem e isso é 
crença. Fé é um caminho que vocês têm que fazer”.

Na ocasião, também foi realizada a entrega simbólica das doações 
arrecadadas pelos participantes do Projeto de Extensão Comunitária 
Anjos em Ação. Mais de 1.400 itens de higiene pessoal foram 
arrecadados, além de 652 quilos de alimentos, 250 litros de leite e 
21 metros de cabelo, que servem para a confecção de perucas para 
pacientes em tratamento de câncer, e muitas roupas. Os donativos 
foram destinados às entidades Vila São Francisco de Paulo, Casa do 
Caminho e Associação Bragantina de Combate ao Câncer.

Projeto Anjos em Ação

O Projeto Anjos em Ação, assim como outras ações sociais já 
promovidas no campus, foi inicialmente idealizado pela coordenadora 
do curso de Engenharia de Produção, professora Suzana Aparecida 
Gonçalves Pádua Lima.

As primeiras iniciativas foram realizadas na disciplina Mecanismos de 
Estudos Sistêmicos, aplicada aos alunos dos cursos de Tecnologia da 
instituição. No entanto, o que começou com ações pontuais, passou 
a envolver um número cada vez maior de voluntários, culminando, 
assim, no Projeto de Extensão Comunitária Anjos em Ação. Neste ano, 
a atividade teve cerca de mil beneficiados, entre crianças, adultos e 
idosos, aproximadamente 300 pessoas em situação de rua e quase 200 
animais acolhidos por instituições beneficentes.
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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA NA USF

Diz São Francisco na Segunda Carta aos Fiéis: “Aquele 
a quem foi confiada a obediência e que é tido como 
maior seja o menor e servo dos outros irmãos. E faça 
e tenha misericórdia para com cada um dos irmãos, 
como gostaria que se lhe fizesse se estivesse em caso 
semelhante” (2Fi 42 e 43). Com base nessas palavras, a 
Universidade São Francisco, mais do que celebrar o Ano 
Santo da Misericórdia, buscou concretizar valores.

Toda a comunidade universitária foi convidada a atravessar 
a Porta da Misericórdia, isto é, dar passos para um real 
amor a Deus, ao próximo e para consigo mesmo. Assim, 
a Pastoral Universitária da USF propiciou uma celebração 
que levasse à uma grande prática. Com a Confessio, uma 
celebração ritual inspirada na Igreja Primitiva, permitiu-se 
que coordenadores, diretores, funcionários e estudantes 
examinassem a qualidade de sua vida, fizessem o elogio 
das virtudes e passassem pelo rito purificatório da água 
e do fogo, recebendo a absolvição individual e o perdão. 
Foram momentos de muita emoção, unção, concentração 
e fé.

A misericórdia é o eixo central da ação de Deus para 
com o ser humano. É o momento de se tirar de alguma 
dificuldade e se trazer de volta à felicidade. A misericórdia 
comporta um grande amor que passa pela presença, 
aproximação, ternura, piedade, clemência, bondade e 
graça, que sempre aparecem quando mais precisa o limite 
humano; e o amor de Deus é revestido dessa misericórdia.

Dessa forma, o Ano Santo da Misericórdia na USF 
foi celebrado, vivenciado e visto como um momento 
iluminador das práticas humanas.

ORAÇÃO PELA PAZ

O Dia Mundial de Oração pela Paz 
foi criado pelo Papa João Paulo II,  
em 1986, quando em Assis, na 
Itália, reuniu-se com líderes de 
várias religiões para um Encontro 
de Diálogo e Paz. Em continuidade 
a esse trabalho, o Papa Francisco, 
no dia 20 de setembro deste ano, 
esteve junto de outras lideranças 
rezando pela Paz e pediu para que 
essa prática se replicasse pelo 
mundo. 

Assim, a USF realizou momentos 
de oração em todos os seus 
campi, envolvendo cerca de 800 
participantes. A iniciativa promoveu 
um grande momento de diálogo 
com a presença de representantes 
de diferentes religiões. 
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P R E S TA Ç Ã O  D E  S E R V I Ç O S  À  C O M U N I D A D E
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.

NÚCLEOS DE PRÁTICAS JURÍDICAS (NPJS)

Por meio de seus Núcleos de Práticas Jurídicas, a 
USF presta atendimento jurídico gratuito à população 
carente, orientando e esclarecendo dúvidas em todas 
as áreas do Direito. 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 dos NPJs, está o 
auxílio ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 
e Cidadania (CEJUSC), por meio de convênio firmado 
com o Poder Judiciário, onde são realizadas 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, além de salas de atendimento 
individualizadas para garantir o sigilo, o conforto e a 
comodidade aos consulentes.

TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS EM 2016

Bragança Paulista 490

Itatiba 99
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INAUGURAÇÃO DO NPJ E DO CEJUSC NO CAMPUS CAMPINAS

No dia 24 de maio, foram inaugurados no campus Campinas, 
unidade Cambuí, o Núcleo de Práticas Jurídicas e o Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC).

O evento contou com a presença da reitoria e demais 
representantes da USF, além de autoridades, como o 
coordenador-geral do CEJUSC, desembargador José Roberto 
Neves de Amorim, do coordenador do CEJUSC Campinas, 
doutor Venilton Cavalcante Marrera, do diretor-adjunto do 
CEJUSC Campinas, doutor Ricardo Sevalho Gonçalves, e do 
juiz titular da 2.ª Vara do Júri e da Vara do Juizado Especial 
Criminal, doutor Sérgio de Araújo Gomes.

Durante a cerimônia, os convidados puderam conhecer o 
espaço que contribuirá de maneira efetiva no atendimento 
à população de Campinas e região. Nele serão ofertadas 
orientações jurídicas, como conciliações para resolução de 
conflitos oriundos de ações cíveis e de família. Os alunos terão 
a oportunidade de realizar simulações, visitas orientadas, 
assim como o desenvolvimento de práticas jurídicas reais.

NOVOS CONVÊNIOS

Foram realizadas, nos dias 7 e 8 de junho, 
nos campi Bragança Paulista e Itatiba, 
respectivamente, as solenidades para 
assinaturas dos novos convênios firmados entre 
a USF com órgãos públicos para a oferta de 
estágios.

O curso de Direito do campus Bragança 
Paulista firmou parceria com a Justiça Federal 
da cidade, com o Procon, com a Câmara 
Municipal de Monte Sião e com o Registro 
de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas da cidade de Socorro. Já 
em Itatiba, a USF iniciou sua parceria com 
o Tribunal de Justiça, com o Procon, com a 
Câmara Municipal de Itatiba e com o Sindicato 
dos Trabalhadores da Indústria Têxtil e Fiação 
de Itatiba e Morungaba.

A iniciativa irá beneficiar os alunos 
matriculados nas disciplinas de estágios 
supervisionados e práticas jurídicas dos 9.° e 
10.° semestres do curso de Direito.
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CLÍNICA ODONTOLÓGICA

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 do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 
do Ministério da Saúde nas dependências clínicas do curso, 
que, além do atendimento diferenciado e especializado à 
comunidade, também é cenário de estágio supervisionado 
aos alunos. O mesmo se aplica à UBS São Francisco em 
parceria com a Prefeitura de Bragança Paulista. Além 
desses, a praça clínica e demais instalações do curso 
prestam serventia mediante solicitação à Universidade 
Aberta do SUS, Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo 
e Secretaria Municipal da Saúde de Bragança Paulista.

Dessa forma, a clínica tem o reconhecimento de 
todos os níveis governamentais e das entidades da 
odontologia brasileira pela qualidade de ensino, serviços 
e ações de responsabilidade social praticadas nos 
cursos de graduação, extensão e pós-graduação.

Em 2016, foram contabilizados 11.320 atendimentos 
clínicos em diversas especialidades.

CLÍNICA-ESCOLA DE FISIOTERAPIA

Implantado em 2000, no campus de 
Bragança Paulista, o curso de Fisioterapia 
conquistou sua excelência acadêmica 
em avaliações externas bem como o 
reconhecimento público do mercado em 
rankings universitários.

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 de observação 
em diferentes disciplinas, cursos e projetos 
de extensão e pós-graduação do curso. 
Nesses 16 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, Fisioterapia Aplicada à 
Neurologia, Fisioterapia Aplicada à Saúde 
da Criança e do Adolescente, Fisioterapia 
Aplicada à Cardiologia e Pneumologia, 
Fisioterapia Aplicada à Saúde da Mulher e 
Urologia, Fisioterapia Aplicada à Prótese e 
Órtese, Fisioterapia Aplicada à Dermatologia 
Funcional e Fisioterapia Desportiva.

Em 2016, foram realizados 7.653 
atendimentos.
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SERVIÇO-ESCOLA DE PSICOLOGIA

O Serviço-Escola do curso de Psicologia, presente 
nos campi Campinas e Itatiba, atende aos objetivos de 
ensino, pesquisa e extensão, baseado em um modelo 
ético de formação e de conduta, condizentes à missão 
da Universidade São Francisco. O espaço possibilita ao 
aluno a realização das atividades práticas de estágio 
supervisionado, que estão diretamente ligadas à 
prestação de serviços e ao trabalho de extensão.

Para atender às suas demandas, a universidade 
mantém convênios e parcerias com organizações 
públicas e privadas, provendo atendimentos clínico, 
escolar, organizacional, social e hospitalar.

TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS EM 2016

Campus Campinas 1.485

Campus Itatiba 1.244

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, 
podendo visualizar horizontes mais amplos para o 
exercício da medicina e oferecendo oportunidades para a 
escolha da especialidade do futuro profissional.

Em 2016, a instituição alcançou os seguintes números:

Pronto-Socorro 24.543

Ambulatório 55.234

Internação Clínica Cirúrgica 3.765

Internação Clínica Ginecológica 325

Internação Clínica Médica 1.906

Internação Clínica Obstétrica 1.872

Internação Clínica Pediátrica 1.136

Internação Clínica Psiquiátrica 398

Cirurgias (incluindo partos) 5.504

 * Atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde.
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Núcleo de Empregabilidade  

e Empreendedorismo (NEP)
A Universidade São Francisco, atenta às exigências de um mercado de trabalho bastante seletivo, que busca 
profissionais dispostos a acompanhar as mudanças atuais no mundo do trabalho, desenvolveu o Núcleo de 
Empregabilidade e Empreendedorismo (NEP) para pensar estrategicamente a empregabilidade de seus estudantes e 
egressos.

O principal objetivo do NEP é disponibilizar serviços gratuitos para orientação e acompanhamento dos discentes e 
egressos da USF, potencializando a formação profissional, favorecendo o acesso ao mercado de trabalho e promovendo 
a cultura empreendedora, bem como a integração entre estes e empresas parceiras.

Atualmente, existente em todos os campi da USF e vinculado às Pró-Reitorias de Ensino, Pesquisa e Extensão e de 
Administração e Planejamento, o NEP tem compromisso com a empregabilidade e o empreendedorismo, a partir da 
consciência de seu papel na formação de indivíduos focados no crescimento pessoal e na capacidade de visão crítica, 
técnica, política e humanista do futuro profissional.
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O B J E T I V O S  D O  N E P

 � Promover a integração entre empresas, alunos, 
ex-alunos e a USF.

 � 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 2016

Empregadores cadastrados 3.319

Currículos de alunos ativos 3.650

Vagas cadastradas 2.710

Núcleo de Ensino a 

Distância

Desde sua implantação em 2013 o Programa de Educação 
a Distância vem atendendo um número crescente de 
alunos, em diversas disciplinas, cursos e projetos 
integrados, tendo atingido cerca de 4.000 alunos em 2016. 
A plataforma virtual utilizada é o Moodle e as equipes 
técnicas trabalham constantemente buscando sua 
evolução, com destaque para as melhorias implantadas 
neste ano:

 � Migração da plataforma virtual para o Moodle Rooms, 
o que ampliou a capacidade operacional do sistema.

 � Operação do USFConnect, o portal integrador de todas 
as funcionalidades e serviços prestados pela USF à 
sua comunidade acadêmica.

 � Investimentos na ampliação do estúdio de gravações, 
o que possibilitou a realização de eventos ao vivo 
com transmissão on-line, como webinars, palestras e 
mesas-redondas sobre assuntos voltados aos cursos, 
mas também de interesse da comunidade.

 � Desenvolvimento de projeto para a implantação de 
um novo layout do Moodle para o próximo ano.

 � Oferta de cursos de extensão a distância, tendo 
como principal exemplo o curso de Capacitação e 
Aperfeiçoamento de Mediadores e Conciliadores que 
em 2016 alcançou a marca de 200 alunos e oferecerá 
sua terceira turma em 2017.
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 � Realização, em caráter de projeto 
piloto, de provas eletrônicas dos 
cursos e disciplinas ofertados 
a distância o que permitiu a 
flexibilização do horário e data 
de prova, redução do volume de 
papéis em circulação, além de 
maior confiabilidade e precisão 
no manejo das avaliações. Os 
resultados positivos da iniciativa 
influenciaram a expansão 
desse modelo e para 2017 está 
sendo planejada a realização 
de provas eletrônicas para o 
processo seletivo de candidatos 
às pós-graduações lato sensu em 
residência multiprofissional para 
profissionais da área de saúde.

 � Expansão do Programa de 
Formação Geral que passa a 
atender todos os alunos da USF.

 � Implantação, em caráter piloto, 
do Programa Estudo Dirigido 
de Matemática que tem como 
objetivo desenvolver nos alunos 
habilidades e competências 
necessárias para um melhor 
aproveitamento acadêmico 
em disciplinas de conteúdo 
matemático, bem como sanar 
deficiências de conteúdos 
trazidos pelos alunos dos 
ensinos Fundamental e Médio.

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, deficientes físicos 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.
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F R E N T E S  D E  AT U A Ç Ã O
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.

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.
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CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA AO DOCENTE

 � Acompanhamento dos professores e dos 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.

Em 2016, o NAP realizou 1.338 atendimentos em atividades que 
incluíram:

 � Duas oficinas Libras: O que É? para 47 alunos do curso de 
Medicina de Bragança Paulista.

 � Dois cursos de Libras para um público de 90 pessoas, incluindo 
alunos de Medicina e funcionários do HUSF, em Bragança 
Paulista.

 � Duas oficinas Ledor/Escriba para funcionários dos campi Itatiba e 
Campinas.

 � Oficinas Orientação e Práticas de Estudos para 780 alunos 
ingressantes na USF.

 � 48 atendimentos/acompanhamentos educacionais especializados.

 � 58 análises de laudos para vestibular.

 � 135 acompanhamentos de ledores/escribas em provas.

 � Seis orientações especializadas aos docentes.

 � 172 atendimentos psicopedagógicos.
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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 frequenta um período do seu 
curso em outro país:

 � Alemanha: Fachhochschule Münster.

 � Argentina: Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales, Universidad Nacional 
de Tucumán.

 � Bélgica: Universiteit Gent.

 � Chile: Universidad Técnica Federico Santa María.

 � Colômbia: Universidad de San Buenaventura e 
Universidad Nacional de Colombia.

 � Espanha: Universidad de Salamanca e 
Universidad Católica San Antonio de Murcia.

 � França: Université d‘Auvergne.

 � Índia: VIT University.

 � México: Universidad Marista de Mérida.

 � Portugal: Universidade do Algarve, Faculdade 
de Engenharia da Universidade do Porto e 
Universidade do Minho – disponível também para 
intercâmbio nos Programas de Pós-Graduação em 
Educação e Psicologia e Universidade de Coimbra.

Exclusivo para o curso de Administração – Modalidade de 
dupla diplomação:

 � Alemanha: Fachhochschule Münster.

 � Estados Unidos: Siena College.

 � Espanha: Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Exclusivo para o curso de Gastronomia:

 � França: Escola La Provence e Le Cordon Bleu.

 � Peru: Le Cordon Bleu.
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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.

Exclusivo para os Programas de Pós-Graduação:

 � Inglaterra: University of Cambridge.

 � Portugal: Instituto Politécnico de Lisboa.

Cursos de inglês com descontos para alunos e 
funcionários da USF:

 � Brasil: Centro Britânico – Escola de Idiomas em 
Campinas (SP).  
Meridian Idiomas – Campinas (SP).  
UPTIME − Escola de Idiomas – Bragança Paulista (SP).

 � Canadá: University of Victoria.

Cursos de Espanhol com descontos para alunos e 
funcionários da USF:

 � Argentina: Expanish Spanish School − Buenos 
Aires.

 � Chile: Universidad Técnica Federico Santa María

 � Uruguai: Universidad Católica San Antonio de 
Murcia.

Cursos de Alemão com descontos para alunos e 
funcionários da USF:

 � Alemanha: Goethe Institut.

NRI EM NÚMEROS | 2016

Intercâmbios 
realizados

Alunos 64

Professores 44

Docentes 
Estrangeiros na USF

20

Alunos estrangeiros 
na USF

11
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PA RT I C I PA Ç Õ E S  D O  N R I 
E M  E V E N T O S  E M  2 0 1 6
Em 2016, o NRI participou de diferentes eventos 
com o objetivo de fortalecer os acordos já existentes 
e fazer novos contatos para possíveis parcerias, 
bem como ampliar o conhecimento na área 
de relações internacionais no Ensino Superior. 
Destaque para:

 � Fórum de Assessoria das Universidades 
Brasileiras para Assuntos Internacionais 
(FAUBAI), em Fortaleza (CE).

 � BMI Workshop, em São Paulo (SP).

 � Seminário de Internacionalização e Inovação 
Acadêmica promovido pelo SEMESP, São Paulo.

 � Seminário internacional Impacto de la 
Internacionalización sobre la Calidad de la 
Educación Superior, na Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP).

 � Reunião da Regional Sudeste FAUBAI, em 
Vitória (ES).

 � Reuniões com Delegações Estrangeiras na USF: 
Canadá (University of Victoria), Estados Unidos 
(Siena College) e Espanha e Uruguai (UCAM).

 � Palestras informativas sobre os programas de 
intercâmbio na USF e palestras com convidados 
parceiros sobre possibilidades de intercâmbio 
(GX Intercâmbio e CI-IAESTE).

 � Reuniões pré-embarque com os alunos 
intercambistas da USF.

Infraestrutura

Continuamente, a USF realiza investimentos 
em suas instalações buscando adequação 
e modernização. Dentre as melhorias 
realizadas em 2016, destacam-se:

B R A G A N Ç A  PA U L I S TA
 � Reforma no ginásio para a prática 

esportiva de alunos e funcionários.

 � Pintura nas paredes de toda a Clínica de 
Odontologia do prédio III.

 � Instalação de grades guarda-corpos, 
atendendo às normas de segurança.

 � Instalação de muros e grades em volta 
do campus.

 � Adequação do espaço para os 
atendimentos do Núcleo de Apoio 
Contábeis e Fiscal, no qual são ofertados 
serviços a pessoas físicas de baixa 
renda, bem como a microempresas, 
microempreendedores individuais e 
entidades sem fins lucrativos.

 � Ampliação do arquivo permanente para 
615 m².

 � Ampliação do espaço que abriga a 
Central de Relacionamento para 346 m².
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C A M P I N A S
SWIFT

 � Substituição das divisórias de 24 salas de aula do 
piso superior por dry wall.

 � Canalização das águas pluviais.

CAMBUÍ

 � Instalação de saída de emergência com escada de 
incêndio.

 � Ampliação da área da biblioteca.

I TAT I B A
 � Reforma do laboratório de Química.

 � Reforma do corredor e das laterais do bloco onde 
estão os laboratórios.

 � Ampliação e reforma do laboratório de Física.

 � Início das obras de ampliação, com a construção de 
novo prédio (5.570 m²).

I N A U G U R A Ç Õ E S  D A S  
N O V A S  I N S TA L A Ç Õ E S
Marcando os 40 anos de Presença Franciscana na 
Universidade São Francisco, o campus Bragança 
Paulista iniciou uma série de obras que visam à 
ampliação dos cenários de aprendizagem prática e de 
serviço à comunidade. A conclusão da primeira etapa 
das obras ocorreu no dia 11 de agosto.

Foram inaugurados o Salão Nobre Frei Agostinho 
Salvador Piccolo (in memoriam), a segunda sala 
web-aprendizagem e o Anfiteatro Frei Fábio 
Panini (in memoriam). Participaram da cerimônia 
o diretor-presidente da CNSP-ASF, frei Thiago 
Alexandre Hayakawa, o diretor-secretário, frei Nilo 
Agostini, o diretor executivo da CNSP-ASF e reitor 
da FAE − Centro Universitário de Curitiba, professor 
Jorge Apóstolos Siarcos, o reitor da USF, Joel Alves 
de Sousa Júnior, a pró-reitora de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, professora Iara Andrea Alvares Fernandes, 
o pró-reitor de Administração e Planejamento, Adriel 
de Moura Cabral, o definidor da Província Franciscana 
da Imaculada Conceição do Brasil e diretor-presidente 
do Serviço Franciscano de Solidariedade, frei José 
Francisco dos Santos, a vice-prefeita de Bragança 
Paulista, Huguette Theodoro da Silva, além de 
diretores de campus, coordenadores de núcleos, 
docentes, vereadores e autoridades locais.

104

D
IM

EN
SÃ

O 
 

EN
SI

N
O,

 P
ES

QU
IS

A 
E 

EX
TE

N
SÃ

O



Durante a abertura, o frei José Francisco destacou o 
papel da educação na evangelização franciscana. “A 
educação é um instrumento especial de evangelização. 
Quando nós promovemos um evento como o de hoje 
e dedicamos duas salas em memória de dois frades, 
nós não estamos fazendo apenas a memória desses 
dois homens que foram entusiastas da educação, mas 
estamos trazendo para o dia a dia o projeto que esses 
homens representam”, afirmou o frei.

O reitor da USF ressaltou que as novas instalações 
fazem parte das atividades de comemoração dos 40 
anos de Presença Franciscana da Universidade. “Este 
não é um simples momento de inauguração de espaços. 
Faz parte desse momento a nossa comemoração 
de Presença dos Franciscanos na universidade e 
isso demonstra que a universidade está viva e se 
desenvolvendo e crescendo”, disse o professor Joel.

Na sequência, a diretora do campus Bragança Paulista, 
professora Márcia Aparecida Antônio, e o assessor 
administrativo do campus, Rodrigo Paiva, conduziram 
os convidados para o Anfiteatro Frei Fábio Panini. O novo 
anfiteatro tem 170 m², com capacidade de 155 lugares. O 
descerramento da placa foi realizado pelo reitor da USF, 
professor Joel de Sousa Júnior, e pela pró-reitora de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, professora Iara Fernandes.

Em seguida, os convidados foram até o Salão Nobre que 
foi revitalizado. O pró-reitor de Administração, Adriel 
de Moura Cabral, e um representante da família do 
frei Agostinho Piccolo descerraram a placa. Todos os 
convidados e comunidade acadêmica e externa puderam 
assistir à peça Bárbara e Divina, nas novas instalações. 
O Salão Nobre tem 448 m², com capacidade para 400 
lugares. Todos os espaços também foram projetados 
com acessibilidade.

Também neste ano, foram inaugurados o Centro 
Tecnológico Frei Constâncio Nogara, que tem o 
objetivo de oferecer aos estudantes das Engenharias 
e Arquitetura e Urbanismo um espaço para atividades 
práticas, e a sala patrocinada HYGION-HTM nas 
dependências da Clínica-Escola de Fisioterapia com 
equipamentos de alta tecnologia para as áreas de 
Estética, Ortopedia e Traumatologia. Também este ano, 
deu-se início à construção do Centro de Simulação 
Realística, que abrigará um avançado método de 
treinamento de reprodução de cenários clínicos.
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UNIFAG

Em 30 de junho, foi a vez da inauguração do novo prédio da Unidade de Farmacologia e Gastroenterologia (UNIFAG) 
no campus Bragança Paulista. A nova área tem um espaço de 1.300 m², 48 leitos, área para exames complementares, 
consultórios, salas de coleta e uma Unidade Semi-Intensiva de Terapia.

Na UNIFAG são desenvolvidas pesquisas e certificações para o uso de medicamentos genéricos no Brasil, sendo um 
dos principais centros de prestação de serviços de bioequivalência e biodisponibilidade do país. As novas instalações 
foram planejadas para pesquisas e estudos ainda mais complexos, que possam atender aos desafios da indústria 
farmacêutica. “Uma nova estrutura se fazia necessária. Com o aumento da complexidade dos estudos e um maior 
número de voluntários participantes. O fluxo de trabalho será mais fácil para os participantes e equipe de trabalho. 
Com aspectos de segurança que passam a ser melhores”, afirmou o coordenador da UNIFAG, doutor José Pedrazzoli 
Junior.

Salão Nobre Frei 
Agostinho Salvador 
Piccolo

Centro Tecnológico 
das Engenharias e da 

Arquitetura e Urbanismo 
Frei Constâncio Nogara

UNIFAG
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S I S T E M A  D E  B I B L I O T E C A S
O Sistema de Bibliotecas da Universidade São Francisco 
é constituído pela unidade São Boaventura e duas outras 
bibliotecas especializadas – Obras Raras e Jurídica –,  
localizadas no campus de Bragança Paulista, e as 
bibliotecas dos campi 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, que disponibiliza à 
comunidade acadêmica títulos científicos, referências, 
resumos, patentes, livros e estatísticas, abrangendo 
todas as áreas do conhecimento.

Sempre pensando na qualidade de ensino e pesquisa, 
este ano a USF passa a oferecer um serviço exclusivo 

a seus alunos e docentes: uma parceria com a “Minha 
Biblioteca”, uma biblioteca digital formada pelas 
principais editoras de livros acadêmicos do Brasil − 
Saraiva, Atlas, Grupo A e Grupo Gen. A plataforma, 
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 de 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.

Campus Bragança 
Paulista – Biblioteca São 
Boaventura

Campus Campinas – Unidade Swift

Campus Campinas – Unidade Cambuí

107

D
IM

EN
SÃ

O 
 

EN
SI

N
O,

 P
ES

QU
IS

A 
E 

EX
TE

N
SÃ

O



MATERIAL
2015 2016

TÍTULOS EXEMPLARES TÍTULOS EXEMPLARES
Livros 113.780 235.431 99.335 211.181

Vídeos (DVDs e Fitas de Vídeo) 2.314 3.481 1.972 2.962
CD-ROMs 946 1.834 807 1.583

TOTAL 117.040 240.746 102.114 215.726
PERIÓDICOS 2015 2016

Nacionais 1.447 1.073
Internacionais 337 235

TOTAL 1.784 1.308

LEITURA SOLIDÁRIA

A campanha mobilizou a comunidade e a população 
acadêmica a doar livros, para incentivar o hábito da 
leitura. A iniciativa possibilitou que dezenas de doações 
fossem entregues ao Hospital Universitário São Francisco 
na Providência de Deus.

Campus Itatiba – 
Biblioteca Santa Clara
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Destaques

D O C E N T E S  E M  D E S TA Q U E
 � O professor do curso de Farmácia Rodinei Vieira Veloso foi 

homenageado pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São 
Paulo, com a Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista. A premiação 
celebra os profissionais que atuaram em prol da profissão farmacêutica 
e da área da saúde.

 � André Beati, docente do curso de Engenharia Química, foi um dos 
destaques do Prêmio Inventores, promovido pela UNICAMP, na 
categoria Patentes Concedidas. O evento tem o objetivo de homenagear 
os profissionais envolvidos em atividades de proteção e transferência 
de tecnologia e, com isso, promover o estímulo à inovação junto à 
comunidade acadêmica.

 � O professor do curso de Farmácia Carlos Eduardo Pulz Araújo 
destacou-se como um dos autores do livro Atenção Farmacêutica 
− Contexto Atual, Exames Laboratoriais e Acompanhamento 
Farmacoterapêutico. A publicação foi lançada no mês de junho pela 
editora Atheneu.

 � O professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Saúde Carlos Augusto Real Martinez foi convidado a ocupar o cargo 
de Relator da Prova do Título de Especialista em Coloproctologia da 
Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Esta é a primeira vez que um 
representante de uma universidade privada de São Paulo é nomeado.

 � A coordenadora do curso de Direito do campus Itatiba, professora 
Vanessa Moretti, foi nomeada para integrar as Comissões de Ensino 
Jurídico e de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito. O grupo é 
responsável pela avaliação dos cursos de Direito sob a óptica da Ordem 
dos Advogados do Brasil.
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 � O coordenador do curso de Odontologia 
da Universidade São Francisco, professor 
Miguel Haddad, participou do encontro da 
Sociedade Brasileira de Endodontia, no Distrito 
Federal. Durante o evento, o docente realizou 
uma sessão de autógrafos com o livro Aspectos de 
Interesse da Endodontia Contemporânea.

 � O professor Joel Alves de Sousa Júnior, reitor da 
Universidade São Francisco, foi homenageado com 
o título de Gratidão do Povo Itatibense, concedidos 
pela Câmara Municipal de Itatiba. A cerimônia 
realizada no Teatro Ralino Zambotto reuniu 
autoridades, membros de instituições e familiares 
dos homenageados. Em outro momento, o reitor 
também se destacou concedendo uma entrevista 
à revista Comunicações da Província Franciscana da 
Imaculada Conceição do Brasil. Nela, entre vários 
assuntos, o professor falou sobre as expectativas 
e desafios da USF diante do cenário educacional 
do país. O professor também esteve presente, 
em 28 de abril, na Sessão Solene na Câmara dos 
Deputados, em Brasília, dando início às atividades 
comemorativas do ano jubilar (50 anos) do Conselho 
de Reitores das Universidades Brasileiras.

 � Conhecida por sua longa trajetória de luta e trabalho 
em prol dos direitos humanos, a professora do curso 
de Direito Eunice Prudente foi homenageada no 
livro Direitos Humanos, Democracia e Justiça Social, 
lançado na Faculdade de Direito do Largo São 
Francisco da USP.

 � O professor Ricardo Primi, do Programa Stricto 
Sensu em Psicologia, foi um dos participantes do 
encontro promovido pelo Instituto Ayrton Senna 
para discutir a educação do futuro. Participaram 
do evento especialistas de universidades 
nacionais e internacionais, que compartilharam 
seus conhecimentos sobre competências 
socioemocionais. O evento ainda contou com a 
presença da presidente do Instituto Ayrton Senna, 
Viviane Senna.

 � Os profissionais do Programa Stricto Sensu em 
Psicologia, além de participarem de assessoria 
em concursos públicos e órgãos de fomento, 
angariaram cargos de importante significado em 
suas áreas de atuação, com destaque para:

 � Fabián Javier Marín Rueda: eleito conselheiro 
titular do Conselho Federal de Psicologia para a 
gestão 2017-2020.

 � Acácia Aparecida Angeli dos Santos: nomeada 
coordenadora da Comissão de Área de Psicologia 
e Serviço Social do CNPq.

 � Lucas de Francisco Carvalho: eleito presidente 
do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica.

 � Rodolfo Augusto Matteo Ambiel: presidente da 
Associação Brasileira de Orientação Profissional.

 � Ana Paula Porto Noronha: eleita presidente 
futura (gestão 2018-2020) da Associação 
Brasileira de Editores Científicos de Psicologia.
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A L U N O S  E M  D E S TA Q U E
 � A aluna do curso de Odontologia Camila Lopes 

Crescente, do campus Bragança Paulista, foi 
uma das aprovadas nas seis vagas ofertadas no 
Programa de Residência em Síndromes e Anomalias 
Craniofaciais da Universidade de São Paulo. A aluna 
conquistou o segundo lugar.

 � Os ex-alunos do curso de Engenharia Elétrica, do 
campus Campinas, unidade Swift, foram vencedores 
do Prêmio Jovem Engenheiro 2016 da América Latina 
promovido pela multinacional Bosch. O 1.° lugar ficou 
com Marcelo Santiago, enquanto a 3.ª colocação foi 
para o também ex-aluno Robson Gama.

 � A doutoranda do Programa de Pós-Graduação 
em Educação, bolsista CAPES, Luciana Aparecida 
Silva de Azevedo foi aceita como visiting scholar na 
University of Sheffield na Inglaterra.

 � Os alunos da Iniciação Científica e da Pós-Graduação 
em Ciências da Saúde da Universidade São Francisco 
participaram do Congresso Paulista de Cirurgia, 
realizado em setembro, em São Paulo. Os alunos 
venceram a categoria Melhor Tema Livre em 
apresentação Oral.

 � Os alunos do curso de Engenharia Civil do campus 
Bragança Paulista com os professores Daniel Loureiro 
e Marcelo da Silva participaram do Desafio Acadêmico 
da Sociedade Americana de Materiais e Pesquisa em 
Engenharia. Os estudantes venceram nas categorias 
Viga Perfil Tipo I de Fibra de Vidro (1.° lugar) e Viga 
Perfil Tipo Quadrado de Fibra de Vidro (2.° lugar).
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 � O aluno de Engenharia de Computação, do campus 
Itatiba, Lucas Zorzi foi selecionado para receber a 
bolsa de Iniciação Científica da FAPESP, pelo projeto 
Reaproveitamento de Dispositivos Computacionais 
com Vistas à Sustentabilidade na Área de Tecnologia 
da Informação.

 � O trabalho Pó de Café como Alternativa ao Uso de 
Microesferas de Plástico na Produção de Cosméticos 
Esfoliantes foi eleito o melhor trabalho na área de 
Ciências Biológicas e Saúde durante o 6.° Congresso 
Nacional de Iniciação Científica, realizado pelo 
Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior. 
A produção é fruto da pesquisa das alunas Noélle 
Perussi Oliveira e Marta Franciely Lopes Rocha do 
curso de Farmácia, do campus Campinas, unidade 
Swift, orientadas pela professora doutora Iara Lúcia 
Tescarollo.

A C O N T E C E U  N A  U S F
II SEMINÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DO COAPES 

A Universidade São Francisco promoveu o II Seminário 
de Integração Ensino Serviço para iniciar as discussões 
do Contrato Organizativo de Ação Pública (COAPES) 
Ensino-Saúde com as instituições de Ensino Superior, 
Ensino Técnico e Secretarias Municipais de Saúde da 
região de Bragança Paulista.

Um grupo de trabalho, liderado por docentes da USF 
e técnicos das secretarias de Bragança Paulista, 
apresentou aos representantes municipais de Bragança 
Paulista, Pedra Bela, Piracaia, Atibaia e Socorro a 
proposta do termo do COAPES e seus anexos. O evento 
também contou com a participação da diretora do 
campus Bragança Paulista, professora Márcia Aparecida 
Antônio, do assessor administrativo do campus, Rodrigo 
Paiva, da secretária municipal de Saúde, professora 
Grazielle Bertolini, da referência técnica do Programa 
Mais Médicos do Ministério da Saúde, Mariana Campos, 
além dos coordenadores e docentes dos cursos de 
saúde da USF.

O COAPES está previsto na Lei do Programa Mais 
Médicos e tem como objetivo aprimorar a relação entre 
as universidades e os gestores do Sistema Único de 
Saúde (SUS) dos municípios, promovendo melhores 
condições de inserção dos estudantes nos serviços de 
saúde. 
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DELEGAÇÃO DE ATLETISMO DE TRINIDAD E TOBAGO 

O curso de Fisioterapia do campus Bragança 
Paulista recebeu a Delegação de Trinidad e 
Tobago, que escolheu a cidade de Bragança 
Paulista para fazer a aclimatação para os Jogos 
Olímpicos Rio 2016.

Os atletas estiveram no campus da USF e foram 
recebidos pela professora Patrícia Teixeira Costa, 
coordenadora do curso de Fisioterapia, e pelo 
professor Guilherme Panuncio, responsável pela 
disciplina de Fisioterapia Desportiva. 

EDUCADOR NOTA 10 

A professora da rede municipal de Itatiba Selene 
Coletti foi uma das vencedoras do Prêmio 
Educador Nota 10. A docente, em parceria 
com a mestranda Leonísia Bertolina da Silva, 
do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Educação da Universidade São Francisco, 
estudou com seus alunos de 1.° ano do Ensino 
Fundamental a localização de pessoas ou objetos 
no espaço, com base em diferentes pontos 
de referência. A atividade fez parte do Projeto 
Estudos e Pesquisas de Práticas de Letramento 
Matemático Escolar e de Formação Docente, 
desenvolvido por docentes, mestrandos e 
doutorandos.

CONGRESSO INTERNACIONAL IBERO-AMERICANO

No mês de novembro, foi realizado o Congresso 
Internacional Ibero-Americano sobre Patrimônio, em 
Lisboa, Portugal. Participaram do evento, representando 
a USF, Andréia Cristina Borges Rela Zattoni, Cleonice 
Aparecida de Souza e Maria de Fatima Guimarães, 
juntamente do professor frei Claudino Gilz. Os docentes 
apresentaram as pesquisas que desenvolvem, privilegiando 
temáticas relativas ao patrimônio cultural. 

ENCONTRO PROVINCIAL DA FRENTE DA EDUCAÇÃO

Nos dias 14 e 15 de setembro de 2016 aconteceu 
o Encontro Provincial da Frente da Educação, na 
Fraternidade São Boaventura, em Rondinha,  
Campo Largo (PR). Reuniram-se os frades, professores 
e leigos que trabalham diretamente nas escolas, 
universidades e nos Institutos de Filosofia e Teologia da 
Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, 
sendo eles: Associação Franciscana de Ensino Senhor 
Bom Jesus, FAE Centro Universitário e a Universidade  
São Francisco.

Dentre as reflexões, destacou-se a educação como uma 
plataforma fundamental e privilegiada de evangelização, 
prestando especial atenção à evangelização dos jovens. 
Foram apresentados também alguns dos elementos 
primordiais de uma doutrinação franciscana: a 
fraternidade, a ousadia, a profecia e o serviço.

Durante o evento, foi realizada também uma mesa-
-redonda com a temática A Presença das Frentes de 
Evangelização da Província na Educação. Ao discorrer 
sobre o tema proposto, foi possível aprofundar, ampliar 
e visibilizar ainda mais a presença de cada frente de 
evangelização na Educação.
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RANKING UNIVERSITÁRIO FOLHA

A Universidade São Francisco foi destaque no 
Ranking Universitário Folha 2016, realizado pelo 
jornal Folha de S.Paulo, que avaliou 195 instituições 
de Ensino Superior. A USF foi eleita a 4.ª melhor 
universidade privada do estado de São Paulo, ficando 
no ranking geral entre as 10 melhores do estado. Já 
em Campinas, a instituição foi eleita a 2.ª melhor 
instituição privada.

A USF também teve seus cursos avaliados, com 
destaques para Direito, que conquistou a 20.ª 
posição no ranking geral e ficou em 5.° lugar entre 
as instituições privadas do estado de São Paulo. O 
curso de Psicologia ficou em 7.° no ranking geral das 
instituições do estado e em 4.° entre as privadas de 
São Paulo.

SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE EDUCAÇÃO

A coordenadora do Núcleo de Relações Internacionais, 
professora Cristiane Ferraz e Silva Suarez, 
participou do seminário internacional Impacto de la 
Internacionalización sobre la Calidad de la Educación 
Superior, promovido pela UNICAMP nos dias 18 e 19 de 
outubro.

Participaram do evento, reitores e representantes 
de universidades da América Latina e da Espanha 
vinculadas ao Centro Interuniversitário de 
Desenvolvimento.

PACTO NACIONAL UNIVERSITÁRIO PELA 
PROMOÇÃO DO RESPEITO À DIVERSIDADE E DA 
CULTURA DE PAZ E DIREITOS HUMANOS

A Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério 
da Justiça e Cidadania e o Ministério da Educação 
promoveram, no mês de novembro, em Brasília, a 
cerimônia oficial de assinatura do Pacto Nacional 
Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade 
e da Cultura de Paz e Direitos Humanos. O reitor da 
Universidade São Francisco, professor Joel Alves de 
Sousa Júnior, representou o presidente do Conselho de 
Reitores das Universidades Brasileiras, na solenidade de 
abertura do evento e no ato de assinatura do termo de 
apoio ao Pacto.

O Pacto é uma medida de educação em direitos 
humanos, com o objetivo de mobilizar instituições de 
Ensino Superior para a incorporação de boas práticas, 
nas linhas de ensino, pesquisa, extensão, gestão e 
convivência universitária e comunitária.
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VIII FÓRUM INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA

A coordenadora do curso de Pedagogia do campus 
Bragança Paulista, professora Renata Bernardo, e 
a docente Daniela Dias dos Anjos participaram do 
VIII Fórum Internacional de Pedagogia realizado na 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

Neste ano, a temática do evento foi Educação em/para 
os Direitos Humanos, Diversidade, Ética e Cidadania. 
O evento, promovido pela Associação Internacional 
de Pesquisa na Graduação em Pedagogia, é uma 
parceria institucional entre a UFMA e outras 
instituições de Ensino Superior da região tocantina, 
por meio de professores que desenvolvem estudos 
relacionados à temática central.

ALUNOS EM AÇÃO

 � No mês de agosto, docentes de diferentes cursos 
da Universidade São Francisco participaram da 
Feira de Profissões organizada pela Primeira Igreja 
Batista de Atibaia.

 � No mês de outubro, os alunos do curso de 
Fisioterapia participaram da X Edição da Ação 
Social da Igreja Metodista Livre do Brasil, na 
unidade de Mairiporã. Durante o evento, os 
estudantes prestaram orientações e realizaram 
avaliações.

 � Os acadêmicos do curso de Medicina estiveram 
presentes na L Assembleia Geral da IFMSA Brazil 
(International Federation of Medical Students 
Associations of Brazil) realizada em novembro.

 � Os alunos dos cursos da saúde do campus 
Bragança Paulista participaram, em dezembro, 
da minifeira na Unidade Básica de Saúde do 
Jardim Araújo, na cidade de Socorro (SP). 
Foram desenvolvidas diferentes atividades em 
atendimento à comunidade participante. A ação 
faz parte do mês Dezembro Laranja, de combate 
ao câncer de pele.
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Trabalhar na USF significa...

“  Ao longo dos 20 anos de minha permanência 
na USF, entendi que, mais que um caminho 
profissional, a USF significa para mim uma 
oportunidade de atuar como  educador dentro 
da mística franciscana . Assim, a partir da 
compreensão do outro em seu processo de 
desenvolvimento psicossocial, espero contribuir 
para a promoção d e uma formação humana 
e cidadã, perante os desafios  inerentes do 
processo socioeducativo brasileiro . ”

“O sentimento é de gratidão à 
Universidade São Francisco, que, além 

de me proporcionar um ambiente 
acolhedor, fraterno e de convivência 

educacional, representou o meu processo 
de transformação pessoal, contribuiu 

para a capacidade de me autoconduzir 
ao próprio processo formativo, de 

intercambiar experiências e me abriu novas 
oportunidades de vida.”

Rodrigo Ribeiro de Paiva

Márcia Aparecida Antônio



“Durante minha trajetória na USF pude entender que a missão franciscana 
de olhar para o outro permeia todas as atividades dentro da universidade. A 
mística de nosso Patrono, São Francisco de Assis, estimula alunos, professores 
e funcionários no desenvolvimento de ações de compromisso com a sociedade. 
Trabalhar na Comunicação de uma instituição com valores tão sólidos e 
verdadeiros é enriquecedor. Nos faz pensar em iniciativas que promovam o bem 
e que transmitam cada vez mais os valores franciscanos.”

“Minha esposa e meu filho 
foram alunos da USF, sou 
colaborador da instituição 
há 17 anos, cultivei 
grandes amizades aqui, 
portanto tenho com esta 
casa vínculos profissionais 
e afetivos que fazem da 
USF uma extensão de 
minha própria casa.”

Ana Paula Moreira de Souza

Fernando Cesar Gentile
“Ética, respeito e compromisso com 
a formação humana.”

Carlos Eduardo Pizzolatto
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Perfil dos Funcionários

T O TA L  E  P O R  G Ê N E R O

1.287             48,6% 51,4%

P O R  T I P O  D E  E M P R E G O  E  C A R G A  H O R Á R I A
TEMPO PARCIAL | ATÉ 25 HORAS SEMANAIS DE TRABALHO

Administrativo 2,6%

Professor 36,7%

TEMPO INTEGRAL | ACIMA DE 25 ATÉ 44 HORAS  
SEMANAIS DE TRABALHO 

Administrativo 47,8%

Professor 12,9%

P O R  FA I X A  E TÁ R I A

Abaixo de 18 anos 0,5%

De 18 a 35 anos 34,5%

De 36 a 60 anos 57,6%

Acima de 60 anos 7,4%

P O R  T I P O  D E  C O N T R AT O

Tempo indeterminado* 79,85%
Tempo determinado** 4,66%

Estagiários 0,39%
Terceiros (RPA) 15,10%

* 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 2016).

P O R  T E M P O  D E  S E R V I Ç O

Até 3 anos 45,65%
De 4 a 6 anos 12,91%

De 7 a 10 anos 8,40%
De 11 a 15 anos 8,86%
De 16 a 20 anos 10,26%
De 21 a 25 anos 6,92%

Acima de 25 anos 7%

P O R  G R A U  D E  E S C O L A R I D A D E

Ensino Fundamental 8,9%

Ensino Médio 22,7%

Ensino Superior 20,5%

Pós-Graduação 47,9%
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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.

C O N T R ATA Ç Ã O
NEGOCIAÇÃO COLETIVA

A USF têm 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 11

Porcentual de mulheres em cargo de chefia 55%

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

R E M U N E R A Ç Ã O
Proporção do salário mais baixo, pago pela instituição, comparado ao 
salário-mínimo nacional:

Mínimo Nacional em 2016 | R$ 880,00
Mais baixo salário pago pela instituição  

(referente a 220 horas/mês).
R$ 1.084,80

Proporção 23,27%
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B E N E F Í C I O S  E  I N C E N T I V O S
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 estudo extensivas 
a cônjuge, filhos e dependentes legais (estes até o limite 
de 25 anos, incompletos, na data da matrícula). Neste 
ano, 295 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, 599 
funcionários usufruíram o benefício.

 � Plano de saúde: Benefício concedido a todos os 
funcionários da instituição, extensivo aos filhos e cônjuge, 
em que 90% do valor do plano é custeado pela USF. Em 
2016, um total de 984 pessoas, incluindo funcionários, 
cônjuge e filhos, foram beneficiadas.

 � Cartão-alimentação: Benefício concedido para 
funcionários técnico-administrativos, destinado 
exclusivamente para a compra de alimentos. O número de 
beneficiados em 2016 foi 597.

B E N E F Í C I O S  E X C L U S I V O S  A O S 
D O C E N T E S

INCENTIVO À PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Premiação em dinheiro, regulamentada com 
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.

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 cursos de 
Graduação.
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Serviço Especializado em Segurança do Trabalho

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA)

A CIPA visa a prevenir acidentes e doenças relacionadas 
à atividade laboral. É formada por 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.

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.
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SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO (SIPAT)

A CIPA realiza anualmente a SIPAT em todos os 
campi da USF, evento que possui grande participação 
dos funcionários da instituição debatendo assuntos 
relacionados à saúde e ao bem-estar do trabalhador.

Palestras realizadas

Campus Bragança Paulista

TEMA PÚBLICO

Uso Obrigatório de EPIs 18

Como Trabalhar de Maneira Segura 32
Reflexões Acerca dos Métodos de Trabalho Seguro 4

Formação de Cipeiros 12

Treinamentos Complementares da Brigada de Incêndio 78
Saúde Bucal 58

Fatores de Riscos Modificados 100
 Gestão Financeira 79

O Tempo e a Excelência: Aplicando os 5 Sensos da 
Qualidade no Trabalho e na Vida

100

Nutrição 55
Desenvolvimento Sustentável na Atualidade 100

Estresse 75
Novembro Azul: Homens não São apenas Próstata 147

Campus Campinas – unidade Swift

TEMA PÚBLICO
Formação de Cipeiros 10

Campus Itatiba

TEMA PÚBLICO
Formação de Cipeiros 8

Quick Massage

Entre os projetos realizados pela Extensão 
Universitária neste ano, foram ofertadas 
sessões de Quick Massage aos funcionários 
da USF, campus Bragança Paulista, que 
participam do Programa de Ginástica 
Laboral na instituição. A atividade consiste 
em massagens rápidas, de 15 minutos 
de duração, em uma cadeira especial, 
utilizando técnicas orientais, além de 
instrumentos auxiliares que promovem 
o relaxamento. O foco da ação é o alívio 
das tensões musculares, levando a 
um bem-estar físico e cognitivo que 
promove a saúde e melhora a qualidade 
de vida. Foram realizados cerca de 180 
atendimentos.
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Atividades de Integração

C I N E P I P O C A
A Universidade São Francisco 
convidou todos os funcionários 
do campus Bragança Paulista 
para uma sessão de cinema 
nas novas instalações do Salão 
Nobre Frei Agostinho Salvador 
Piccolo.

Na ocasião, foi exibido o filme 
Minha Mãe É uma Peça, do ator 
Paulo Gustavo, em dois horários 
para que todos pudessem 
participar, confraternizar e 
conhecer o novo espaço.

C E L E B R A Ç Ã O  PA S C A L
A Pastoral Universitária promoveu, 
no mês de maio, em todos os campi, 
a Ceia Judaica Cristã para celebrar 
a Páscoa Judaica. O evento reuniu 
todos os funcionários e contou com a 
presença do coordenador do Núcleo 
de Pastoral Universitária, frei Vitório 
Mazzuco Filho, de representantes da 
pastoral e de membros da reitoria.

Em texto escrito sobre o ciclo 
pascal cristão, frei Vitório definiu 
a importância dessa integração na 
universidade. “A Ceia Pascal da USF 
foi o momento de externar profunda 
gratidão por cada um e cada uma 
dos que trabalham na USF. Celebrar 
é tornar célebre, tornar importante 
demais, grandioso demais. Cada 
pessoa na sua função é um ingrediente 
a mais no cardápio servido no 
banquete de cada dia aqui na USF: 
dedicação, acolhimento, entrega, 
fidelidade e alegria na construção de 
uma humanidade possível, de uma 
sociedade possível, de um mundo 
possível e de um Deus possível.”

F E S TA  J U N I N A
Touro mecânico, bailão do chapéu, corrida do “mio”, além 
das tradicionais prendas, foram algumas das atrações 
do Arraial da USF. A festa foi realizada no mês de junho e 
envolveu cerca de 500 pessoas entre funcionários e docentes 
dos campi Bragança Paulista, Campinas e Itatiba.

124

D
IM

EN
SÃ

O 
 

IN
ST

IT
UC

IO
N

AL



O U T U B R O  R O S A
Em prol da campanha Outubro 
Rosa foram realizadas 
orientações, dinâmicas e 
atividades preventivas ao 
câncer de mama para os 
funcionários do campus 
Bragança Paulista, com a 
participação dos cursos de 
Fisioterapia e de Enfermagem. 
A ação proporcionou aos 
80 participantes uma 
oportunidade para o 
esclarecimento de dúvidas e 
troca de informações.

F E S T I V I D A D E S  D E  F I M  D E  A N O
Profissionais das diversas áreas dos campi da USF se reuniram para celebrar 
o Capítulo das Esteiras. “O Capítulo das Esteiras é uma tradição franciscana. 
Trata-se de um encontro para celebrar a vida e a missão”, explicou frei Thiago 
Alexandre Hayakawa.

O evento marcou o encerramento do Ano Franciscano – ano comemorativo dos 
40 anos da instituição, além de comemorar o Natal e a passagem de ano. A 
celebração foi realizada com um churrasco, música ao vivo, além de atividades 
recreativas na Fazenda Haras São Bento, em Bragança Paulista.

“Sentimo-nos mais fortes vendo essa presença de funcionários.  
Funcionários nessa tarefa primordial, que tanto a nossa igreja quanto a ordem 
franciscana, nossa Província, tomou como prioridade: educar. Nosso Papa, 
que também tem essa abertura para todas as manifestações culturais e 
religiosas, insistiu também com os frades e religiosos que educar é uma tarefa 
central, é uma grande missão, que precisamos levar adiante como religiosos. 
E aqui, contando com essa colaboração − de vocês que estão na linha de frente 
desse trabalho na educação do dia a dia −, vocês tornam presente, tornam 
verdadeiro esse sonho, de uma educação realmente franciscana, que seja 
promotora da paz e do bem”, disse frei César Külkamp, Vigário Provincial.

O reitor da USF, professor Joel Alves de Sousa Júnior, agradeceu aos 
funcionários e comentou o poder simbólico das comemorações de final de ano 
para o início de novas atividades.

“Esse momento, que reunimos a maior parte dos funcionários, aqueles 
que puderam estar conosco, é muito importante para a instituição porque 
dessa forma estamos, simbolicamente, encerrando um ano de atividade 
e aguardando o início de uma nova etapa. Assim, temos como cumprida 
uma missão, mas uma missão que não termina. Daqui a pouco vamos 
iniciar uma nova etapa, relacionada à educação, à evangelização e ao nosso 
trabalho individual, que integra essa coletividade tão grande e que produz um 
significado maior”, afirmou o reitor.

Cerca de 700 profissionais participaram do evento.
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Com seus 40 anos de presença franciscana na 
educação, a USF visiona um futuro de inovações 
sem perder a essência daquilo que a constitui. Sua 
história é reflexo dessa premissa que aqui se faz 
verdade com o depoimento de seus funcionários.

Valdete Aparecida de Oliveira Lima, 

advogada. Funcionária há 23 anos da 

Universidade São Francisco

Formando multiplicadores do bem...

“A USF, como agente de formação humana, investe 
potencialmente na qualidade da sua educação, inovando 

a cada dia seu método de ensino, com isso formando 
profissionais capazes de contribuir com a melhoria dos 

serviços prestados à comunidade. Para a concretização da 
formação acadêmica, a instituição oferece, além de bolsas 

de estudo, uma série de serviços gratuitos à população, 
de forma a promover e incentivar a multiplicação do 

bem ao próximo, a exemplo das atividades desenvolvidas 
por meio de seus alunos e professores dos cursos de 

Medicina, Enfermagem e Fisioterapia junto aos asilos, 
hospitais e postos de saúde. A instituição também 

dispõe de uma parceria com o Centro de Especialidades 
Odontológicas, além de prestar serviços por meio do 

Núcleo de Apoio Jurídico à Comunidade, que abriga o 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do 

Poder Judiciário, entre outros.” 



Paulo Moacir Godoy Pozzebon, professor. 

Funcionário há 30 anos da Universidade 

São Francisco

O que passamos adiante...

“Em seus 40 anos de atuação, a USF tem dado numerosos 
exemplos de respeito e valorização da pessoa humana. Isso 

se faz no trato interpessoal cotidiano, mas também nas 
opções pedagógicas, administrativas e até mesmo em suas 

ações estratégicas. Nas comunidades em que se insere, 
nas diferentes áreas em que atua, guiando-se pelos valores 

franciscanos e lutando com suas limitações, a USF tem dado 
exemplo constante de trabalho sério e competente, de respeito 

ao estudante e a todos os seus funcionários, exemplos esses de 
coragem e persistência em suas decisões maiores, e de cuidado 

e de justiça no trato administrativo. São ações silenciosas em 
sua maioria, raramente divulgadas e pouco reconhecidas. Mas à 
semelhança de sementes plantadas com esperança e cuidadas 

com empenho sempre produzem bons frutos.”
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Na dimensão Social, 
encontram-se as 
ações, também 
coordenadas pelo 
NEXT, que promovem 
exclusivamente o 
desenvolvimento 
comunitário. A seguir, 
são apresentadas 
algumas ações realizadas 
com a comunidade 
acadêmica e externa.

S E M A N A  M U N I C I PA L  D E  C O N S C I E N T I Z A Ç Ã O  S O B R E  L Ú P U S
O termo “humanizar” tem sido continuamente usado na comunidade clínica para 
novos tratamentos. É preciso pensar formas de acolher os pacientes olhando além 
das suas patologias.

Com essa visão, a USF promoveu no dia 9 de maio a Semana Municipal de 
Conscientização sobre Lúpus, no campus Bragança Paulista. O evento teve como 
tema central A Assistência Integral ao Portador de Lúpus, em que foram apresentadas 
as particularidades da doença e a necessidade de fortalecer a acolhida do paciente 
atendido pelo Sistema Único de Saúde.

A iniciativa foi aberta a toda comunidade e reuniu cerca de 130 participantes.

M A I O  A M A R E L O
A USF participou da Campanha Maio Amarelo, 
que visa a conscientizar cidadãos para a 
prevenção de acidentes no trânsito. Os alunos 
do curso de Medicina, da Liga Acadêmica 
de Urgência e Emergência Doutor Mário 
Mantovani, realizaram palestras e orientações 
a aproximadamente 350 funcionários de todos 
os campi da instituição com informações, 
tarefas educativas e treinamento em primeiros 
socorros.

No campus Campinas, unidade Swift, a atividade 
se estendeu com uma mesa-redonda promovida 
em parceria com a Empresa Municipal de 
Desenvolvimento de Campinas S.A. A iniciativa 
tratou sobre mobilidade urbana e segurança 
no trânsito, envolvendo o curso de Arquitetura, 
beneficiando cerca de 200 pessoas.
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O D O N T O L O G I A  C I D A D Ã
Há 11 anos o curso de Odontologia promove o 
Projeto Odontologia Cidadã, que tem o intuito de 
educar e conscientizar a população de Bragança 
Paulista sobre a importância da manutenção da 
saúde bucal, com o apoio de alunos e professores 
em parceria com a Secretaria de Saúde do 
município, Conselho Regional de Odontologia de São 
Paulo e Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas 
(APCD) – Regional Bragança Paulista e Central, 
além de empresas comerciais, como a Colgate.

Os atendimentos foram realizados em uma unidade 
móvel no centro da cidade, onde foram prestadas 
orientações e realizados exames em pacientes de 
diversas idades. A ação também se estendeu às 
escolas municipais contemplando o atendimento 
a 910 crianças que receberam kits de escovação 
dental.

O projeto integrou as atividades promovidas pela 
XLIII Jornada Odontológica Franciscana, evento 
destinado ao aprimoramento e atualização dos 
acadêmicos do curso de Odontologia e profissionais 
da região bragantina.

D I A  M U N D I A L  D O  D O A D O R  D E  S A N G U E
O Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado em 
14 de junho, não passou em branco na USF. Os alunos 
do curso de Farmácia concentraram seus esforços em 
uma campanha em prol do Hemocentro do Hospital 
Universitário São Francisco.

A iniciativa buscou conscientizar sobre a importância e 
a necessidade desse gesto voluntário que salva vidas. 
Para essa ação foram distribuídos fôlderes explicativos 
à comunidade acadêmica contendo informações sobre 
quem pode doar, quantas doações são permitidas por 
ano, riscos e cuidados necessários.

C U I D A R  FA Z  B E M
A ação Cuidar Faz Bem já faz parte do calendário 
acadêmico da USF. Anualmente a inciativa 
perpassa os muros da universidade e oferece à 
população informações referentes a aspectos da 
saúde e da cidadania.

Neste ano, a atividade foi realizada nos dias 1.° e 
2 de junho no campus Campinas, unidade Swift, e 
beneficiou mais de 500 pessoas. Os alunos do 1.° 
semestre do curso de Farmácia foram divididos 
em grupos e ficaram responsáveis por montar 
espaços que pudessem atender a população e 
esclarecer dúvidas. Foram abordados assuntos 
como dengue, H1N1, diabetes, câncer de 
mama, câncer de próstata, obesidade e doenças 
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sexualmente transmissíveis. Também foram feitas 
aferições de pressão arterial, avaliações do Índice de 
Massa Corporal e testes de glicemia.

A ação foi bem acolhida por alunos e moradores da 
comunidade do entorno do campus. “Muito bom ver a 
universidade promover essas ações para a população, 
pois nunca fiz exames básicos e de rotinas. E isso 
ajuda a prevenir doenças”, comentou a moradora 
da comunidade Julieta Soares de Jesus. “Essa ação 
expande a minha formação, pois propícia um contato 
direto com a comunidade, gerando um aprendizado 
muito grande. Estou gostando muito”, afirmou o aluno 
do período matutino Antônio Jean.

“A atividade busca informar e sensibilizar a comunidade 
quanto à melhoria da qualidade de vida, a partir da 
prevenção, orientando para mudanças de hábitos e 
diagnosticando precocemente as doenças a fim de tratá-
-las. Acredito que essa atividade venha ao encontro da 
missão franciscana e contribui para a formação humana 
e técnica do nosso aluno”, concluiu a coordenadora do 
curso de Farmácia, professora Michele Carneiro Polli.

F E S T I V A L  C U LT U R A 
D A  PA Z

No segundo semestre 
deste ano, a USF 
propôs uma série de 
atividades a fim de 
comemorar seus 40 
anos de presença 
franciscana. Assim, 
teve início o Festival 
Cultura da Paz em 
todos os campi com a realização de 
palestras, apresentações, debates e serviços em 
prol da comunidade.

As atividades do festival refletiram a trajetória 
desses 40 anos da USF, sempre em consonância 
com a missão e os valores franciscanos. “O 
Festival Cultura da Paz teve a preocupação e o 
objetivo de dialogar com diferentes segmentos 
sociais e com a própria universidade, acolhendo 
temáticas e iniciativas plurais que extrapolaram 
aquelas afeitas ao universo acadêmico, o que nos 
propiciou uma gama diversificada de atividades 
que aconteceram ao longo do semestre nos 
campi da USF e em diferentes lugares das 
cidades nos quais estamos presentes”, afirmou o 
diretor-presidente da CNSP-ASF, idealizador do 
festival, frei Thiago Alexandre Hayakawa.

131

D
IM

EN
SÃ

O 
 

SO
CI

AL



Dentre as atividades realizadas, destacam-se:

XI PASSEIO CICLÍSTICO  
PRIMAVERA DE ITATIBA

Cerca de 670 pessoas participaram do  
XI Passeio Ciclístico da Primavera, em Itatiba, 
realizado no mês de novembro. As atividades 
foram realizadas em parceria com a prefeitura 
e contou com o apoio do Jornal de Itatiba e 
Rádio CRN.

Para o frei Thiago Alexandre Hayakawa, a 
atividade marcou um importante momento 
para a USF e também para a população 
itatibense. “A XI edição do Passeio Ciclístico 
foi um sucesso. A parceria USF e comunidade 
faz parte dos 40 anos de nossa universidade, 
por isso, nessa edição, além de promover 
um momento de lazer e atividade física, a 
USF colocou-se a serviço da comunidade 
com o Circuito Saúde e a Bênção dos 
Animais. Dessa forma, a cidade de Itatiba 
ajuda-nos a construir uma educação superior 
comprometida com a paz e a formação de 
multiplicadores do bem”, afirmou.

O Circuito Saúde contou com a participação 
de alunos e docentes do curso de Farmácia 
que realizaram aferição de pressão arterial, 
teste de glicemia, avaliação do Índice de 
Massa Corporal, esclarecimento de dúvidas 
sobre dengue, tabagismo e outras doenças. 
Os participantes puderam ainda participar do 
sorteio de brindes.

USF EM AÇÃO E CIDADANIA  
E BÊNÇÃO DOS ANIMAIS

Em comemoração ao Dia de São Francisco 
de Assis, celebrado no dia 4 de outubro, a 
universidade promoveu a Bênção dos Animais. 
Durante o evento, o grupo Amor de Bicho 
realizou a doação de animais em situação 
de rua, explicando a importância da adoção 
consciente.

No mesmo dia, os alunos dos cursos de 
Farmácia, Medicina, Odontologia, Fisioterapia, 
Enfermagem e Biomedicina promoveram um 
circuito de prestação de serviços em saúde. 
Os participantes puderam esclarecer dúvidas 
sobre dengue, H1N1, diabetes, câncer de 
mama, câncer de próstata, obesidade e doenças 
sexualmente transmissíveis, além de realizarem 
aferição da pressão arterial, avaliação do Índice 
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de Massa Corporal e teste de glicemia. Também 
esteve disponível um consultório odontológico 
móvel e sessões de quick massage.

O curso de Engenharia Ambiental e 
Sanitária também esteve presente 
ensinando sobre compostagem 
doméstica para a reutilização do lixo 
orgânico. Já os alunos de Gastronomia 
ensinaram receitas saudáveis e 
distribuíram mudas de temperos, 
enquanto o curso de Direito participou 
com orientações previdenciárias e 
direito do consumidor.

Todas as atividades foram gratuitas 
e atingiram um público de 
aproximadamente 5.400 
pessoas.
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10 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA

A Universidade São Francisco realizou, no dia 22 de 
agosto, no campus Bragança Paulista, uma roda de 
conversa com o tema 10 Anos da Lei Maria da Penha: 
Desafios e Propostas.

O evento foi gratuito e reuniu alunos do curso de 
Medicina, Direito, Enfermagem e também o público 
externo. Durante a atividade foi exibido o filme As 
Sufragistas, que retrata a violência da sociedade contra 
as mulheres que lutavam pelo direito ao voto, no início 
do século XX na Inglaterra. Com base na exibição foi 
conduzido o debate sobre as formas de violência que 
ainda ocorrem contra as mulheres nos dias atuais.

Outras atividades contemplaram o festival, como:

 � Apresentação da peça de teatro Bárbara e Divina.

 � Bate-papo on-line com o tema Pluralidade Cultural e Religiosa.

 � Semana Pedagogia e SEFRAS − Projetos Sociais

 � Mostra de filmes Curta o Curta, realizada toda as sextas-feiras 
nos meses de setembro e outubro, com temas sobre violência, 
preconceito, família, meio ambiente, acessibilidade, entre 
outros.

 � Mostra fotográfica Imaginários da Fé, exibindo o resultado 
do trabalho do jornalista e fotógrafo Antônio Scarpinetti 
desenvolvido há décadas no município de Olímpia (SP), com 
registros dos eventos do Festival Nacional de Folclore.

 � Circuito de debates Saber, Sabor e Arte sobre assuntos diversos.

 � VII Expedição: Segredos das Matas Urbanas.

 � Evento Você É o Artista, com apresentações de dança e música. 
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O Festival Cultura da Paz é fruto desta trajetória que há 40 anos 
entrecruza vidas e saberes na missão de ensinar, norteada pela 
proposta de uma educação para a paz, que a Universidade São 
Francisco adotou desde o seu primeiro projeto socioeducacional.

A seguir, mais imagens deste evento que movimentou toda a 
comunidade acadêmica:
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