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Trabalho científico avança na Unesp
Em 2014, a produção científica no campus foi de 171 artigos publicados; em 2017, esse número chegou a 200 artigos
ACI/Unesp/Divulgação

VOCÊ
SABIA?

A Unesp de Bauru
possui 416 docentes
e 496 servidores
para atender mais
de 7 mil alunos
distribuídos nos 19
cursos oferecidos
pela unidade

A Faculdade de Ciências
é a mais ativa no quesito
pesquisa no câmpus de
Bauru
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N

a Universidade
Estadual Paulista
(Unesp), outra
importante universidade
pública instalada em Bauru,
o volume de pesquisas
registrou aumentos seguidos
nos últimos cinco anos.
Em 2014, a produção
científica no campus foi de
171 artigos publicados. Em
2017, esse número chegou a
200 artigos. A escalada teve
uma pequena queda no ano
passado, com a publicação
de 193 artigos científicos,
mesma produção de 2016.
Das três faculdades
instaladas na Unesp em
Bauru, a Faculdade de
Ciências é, de longe, a que
mais produz pesquisa.
Ela é responsável por mais
de 70% do trabalho científico
realizado no campus.
Cerca de 20% fica com a
Faculdade de Engenharia
e os 10% restantes saem da
Faculdade de Arquitetura,
Artes e Comunicação.
A publicação de artigos
científicos é uma forma
de divulgar novas
descobertas, o
desenvolvimento de novos
materiais, técnicas e métodos
de análise nas diversas áreas
do conhecimento.

Fórum de Iniciação
Científica desperta
interesse na USC

CUIDADOR FAMILIAR

Esse incentivo deu
origem ao projeto
desenvolvido pela
professora Márcia
Aparecida Nuevo Gatti,
em parceria com a
Secretaria Municipal de
Saúde, de orientações
ao cuidador familiar que
presta assistência a idosos
com feridas crônicas.
O projeto teve início
em 2017 e continua em
funcionamento. Todos
os anos, em novembro, a
USC promove o Fórum de
Iniciação Científica. Desde
a sua implementação, o
número de produções
obteve considerável
aumento, uma prova
de que o programa está
consolidado. A instituição
mantém ainda 40 grupos
de pesquisa com cerca de
mil participantes.

VOCÊ
SABIA?
incentivo ao
trabalho de
pesquisa e
de extensão
sempre foi
preocupação
da USC

Além da produção
científica das instituições
públicas de ensino, o setor
privado também oferece
uma contribuição valiosa.
A Universidade do Sagrado
Coração (USC), uma das
primeiras instituições de
ensino superior do município,

instalada em 1953, sempre
manteve a pesquisa e a
extensão como um de seus
principais pilares. Graças às
várias atividades de incentivo
à iniciação científica, alunos e
docentes estão descobrindo
a importância e o prazer da
pesquisa.

Em 1953, nascia a
Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras do
Sagrado Coração (Fafil)
com os cursos de Letras,
Pedagogia, Geografia
e História. A mudança
para Universidade do
Sagrado Coração (USC)
ocorreu em 1986

