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Letícia Caroline Polônio
e Giovanna Bernardino
de Souza já estão
estudando nos Estados
Unidos. Lucas Barreto
retornou recentemente
de um intercâmbio
na Espanha.

Foto: Acervo DICOM
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Vamos viajar?

Boa leitura!
Os editores.
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CEP 17011-160
dicom@usc.br
(14) 2107 7000

USC Na rede

“Ter a oportunidade de fazer um intercâmbio é
uma coisa maravilhosa! Você poderá aperfeiçoar um
segundo idioma, conhecer outros costumes e pessoas,
sem falar que dá um ‘up’ no currículo”.
Maria Luisa Soriani, estudante do 4º ano do
curso de Biomedicina, foi pré-aprovada pelo
Programa Ciência sem Fronteiras

Heloisa (direita) com
a amiga Amanda Blaz,
também da USC.

Foto: Arquivo pessoal

Todos nós temos sonhos, principalmente quando
o assunto é aperfeiçoar nossos dons, correr atrás daquilo que nos interessa para se dar bem no mercado
de trabalho. Aí, a força de vontade entra em jogo e
tudo que acontece é consequência do nosso esforço.
Pensando em tudo isto, milhares de estudantes
deixam suas casas para a conquista do tão sonhado
intercâmbio. Experiência no exterior que rende bons
frutos aqui no Brasil.
É um sonho que a USC faz questão de sonhar
junto e dar dicas para quem está pensando em se
jogar com tudo nesta grande aventura. Por isso
decidimos trazer este assunto como tema central
da primeira edição do Boletim USC. Nas próximas
páginas você encontrará relatos das experiências
de estudantes que já cursaram disciplinas de seus
cursos em Universidades estrangeiras, além dos
planos dos que embarcaram recentemente. Além
disso, mostraremos um pouco do que anda rolando
por aqui e informações para quem vai ingressar na
vida universitária.
Queremos que você se sinta à vontade. Procure um
lugar bem tranquilo e aproveite esta grande viagem.

“O intercâmbio possibilitou que eu ampliasse os
meus horizontes, além da aquisição de novos conhecimentos didáticos e culturais”.
Heloisa Sampaio, estudante do 4º ano do curso
de Psicologia, realizou intercâmbio na Universidade
de Santiago de Compostela (USC) na Espanha.
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Formaturas
Bombou! Quase 700 estudantes concluintes de 29 cursos nas
áreas da Saúde, Humanas, Exatas, Sociais Aplicadas e 16
galerias de fotos das Missas e Colações de Grau renderam
mais de 205 mil cliques que representam a sensação de uma
etapa concluída na vida destes formandos.

205.825 curtidas

Fotos: Acervo DICOM

Volta às aulas

108.645 curtidas

Integrações,
práticas solidárias,
palestras e dinâmicas
fizeram parte da programação
de volta às aulas dos cursos de
Graduação. Tanta gente bonita e
disposta a aprender e fazer o bem
rendeu mais de 108 mil cliques nas
oito galerias de fotos que mostram as
atividades realizadas pelos cursos,
inclusive a Aula Magna com
o bicampeão olímpico de
vôlei, Giovane Gávio.
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curtas

O evento marcou a recepção aos estudantes calouros
de 2014. Com o tema “A glória
é fruto do trabalho”, Giovane contou um pouco da sua
trajetória no vôlei, do esforço
e dedicação para conseguir

tornar-se bicampeão olímpico.
Amizade, disciplina, garra e força para vencer foram alguns dos
ingredientes da receita de sucesso
dele que, por 16 anos, foi o dono
da camisa amarela número 3 da
seleção brasileira de vôlei.

Central de Laboratórios de Pesquisa em Ciência e Tecnologia Ambiental
Desde janeiro a Universidade conta com um núcleo
de pesquisa nas áreas Ciência e Tecnologia Ambiental,
com os laboratórios de Biomassa e Bioenergia, Biomateriais e Nanoestruturas, Controle de Poluição, Ecologia
e Conservação, Fungos Comestíveis e Medicinais,
Histotécnica, Ictioparasitologia, Sistemática Zoológica,
Coleção Zoológica, Técnicas Moleculares e Toxicologia
Experimental. O núcleo agrega professores pesquisadores de diferentes formações que desenvolvem pesquisas
nos campos agronômico e ambiental.
Além de ser uma importante iniciativa para a USC,
também contribui com o desenvolvimento de Bauru e
região, propiciando um ambiente diferenciado e compartilhado, inserido numa perspectiva de formação
interdisciplinar que abre oportunidades para estudantes,
pesquisadores e empresários. Essa oportunidade se dá
por meio de parcerias estabelecidas com empresas que
necessitam de soluções para tratamentos de efluentes,
reaproveitamento de resíduos (transformação para
novo processo), apoio e consultoria nas questões que
envolvem a legislação ambiental, estabelecimento de
área de preservação permanente (área que deve permanecer intacta em uma propriedade), aproveitamento
de resíduos para obtenção de energia e combustíveis,
dentre outras atividades.
4
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Aula Magna com Giovane Gávio
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A ex-aluna de Odontologia, Analu Zanon, foi
aprovada em 1º lugar no
curso de especialização
em Dentística, promovido
pelo Hospital de Anomalias
Craniofaciais da Universidade de São Paulo, o Centrinho de Bauru. Surpresa
com o excelente resultado,
ela conta que ficou muito
feliz com a primeira colocação no processo seletivo,
pois a área de Dentística é um dos seus maiores
sonhos. “Eu fiquei muito feliz quando vi o resultado,
pois percebi que todo esforço vale a pena e nunca
podemos duvidar do potencial que temos”, diz.

Foto: Arquivo pessoal

Talento Usqueano 2!

Foto: Acervo DICOM

A ex-aluna do curso
de Odontologia, Maria
Claudia Wagner, ficou em
quinto lugar na categoria
TCC do 1º Prêmio APCD
de Incentivo à Pesquisa.
Promovido pela Associação Paulista de Cirurgiões- Dentistas (APCD), o
prêmio é uma ação pioneira que reconhece os
melhores trabalhos científicos desenvolvidos por estudantes dos cursos de Graduação e Pós-Graduação
na área de Odontologia, contribuindo para que, cada
vez mais, estudantes e orientadores produzam trabalhos científicos de valor para a Odontologia brasileira.

Foto: Arquivo pessoal

Talento Usqueano 1!

Mostra de finalização da disciplina
“Confeitaria Básica e Café da Manhã”

Foto: Acervo DICOM

Os estudantes do 2º ano (turmas manhã e noite) do
curso de Gastronomia, coordenados pela Prof.ª Chef.
Ana Carolina Bonsi, elaboraram pratos e ofereceram
para seus familiares e amigos.

Foto: Arquivo pessoal

Conceito 5 do EAD
Sempre buscando novas possibilidades, a Universidade já está planejando uma nova modalidade de ensino:
a EAD (Educação a Distância).
Entre os meses de março e abril, a
comissão de avaliação para credenciamento em oferta EAD do Ministério
5
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da Educação (MEC) esteve presente na
USC e o conceito conquistado foi 5.
A conquista se configura como
excelente e mostra que a equipe usqueana está empenhada neste novo
projeto que se inicia com o conceito
máximo.

curtas

Conceito 4 na avaliação do MEC!

Imagem: Eduardo Martiniak

A Universidade celebrou o resultado da avaliação
dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina e
Educação Artística - Artes Cênicas que conquistaram
conceito 4 na avaliação do Ministério da Educação
(MEC), significando que a Instituição apresentou
desempenho muito bom nas questões que dizem
respeito aos cursos. A nota máxima atribuída é 5.
“As conquistas se refletem na excelência do tripé
ensino, pesquisa e extensão, o comprometimento
e competência do corpo docente, a metodologia de
ensino atrelada à infraestrutura ofertada. Quesitos
essenciais para alcançarmos as metas almejadas”,
diz a Prof.ª Dra. Irmã Ilda Basso, Vice-Reitora e
Pró-Reitora Acadêmica.

Treinamento

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Os professores dos cursos das Engenharias de
Computação e Produção
participaram de um treinamento promovido pela
empresa Festo, responsável pela fabricação de
equipamentos didáticos
para automação.
No curso, os professores puderam estudar e
praticar os conceitos de
elétrica, eletrônica, programação, pneumática e
robótica nas estações da
linha de produção disponíveis no laboratório.

1º Dia de Campo

Foto: Divulgação

Foi realizado o “1º Dia de Campo da Engenharia
Agronômica: Construção de Curva de Nível”, na
Fazenda Experimental da USC. Para abrir o evento,
o Prof. Dr. Thomaz Lobo ministrou palestra sobre o
tema. Logo após, os presentes puderam acompanhar
e participar da construção de uma curva de nível
para praticar o conteúdo aprendido.
6
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38ª Semana de Estudos do Corpo Docente (SECoD)
Nesta edição da SECoD a temática discutida foi a da
aprendizagem ativa, que trouxe atividades voltadas para
o fortalecimento da missão e identidade institucional.

Foto: Acervo DICOM

De 22 a 29 de janeiro, os professores da USC se reuniram para desenvolver ações que serão aplicadas durante
este ano letivo, com atividades online e presenciais.

Foto: Arquivo pessoal

Doação de Sangue
“Acolhida Solidária: salvando vidas”. Este foi o nome
da ação de doação de sangue realizada em parceria
com o Hemonúcleo do Hospital Amaral Carvalho de
Jaú. Estudantes, funcionários e professores participaram
desta iniciativa e ajudaram a salvar vidas.

#CPRBr 2014

Foto: Divulgação

A coordenadora do curso de Engenharia de Computação, Prof.ª M.ª Elaine Cecília Gatto, participou
da sétima edição da Campus Party Brasil (CPBr), o
maior evento tecnológico do mundo. A professora
foi palestrante na mesa-redonda “Como a tecnologia
influenciou o seu trabalho?”, junto com outras integrantes do grupo #GarotasCPBr, do qual faz parte.

Estilização de lenços
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher
(8 de março), a professora Karla Alves e as estudantes do curso de Design de Moda deram dicas
sobre estilização de lenços no Boulevard Shopping
Nações, em Bauru. A atividade fez parte da progra-
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mação do shopping para homenagear as mulheres.
As dicas funcionaram como um curso para mulheres de todas as idades sobre como utilizar lenços para compor um look atrativo e com ar mais
descontraído.
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Publicação de artigo em periódico
relação entre os genes
dupA, cagA e vacA, sugerindo que pessoas
infectados pela bactéria
portadora desses genes
tenham maior risco no
desenvolvimento de doenças gástricas. “O estudo abre novas perspectivas para a caracterização
de fatores envolvidos, visando a um melhor entendimento da causa e
desenvolvimento dessas
doenças e favorecendo o
prognóstico dos indivíduos infectados”, diz.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Arquivo pessoal

O Prof. Dr. Lucas Trevizani Rasmussen, juntamente com os estudantes
do curso de Biomedicina
e colaboradores, tiveram
um artigo científico publicado no “Journal of
Venemous Animals and
Toxins including Tropical
Diseases”. A publicação é
motivo de orgulho para a
Universidade, pois significa o resultado de incentivo feito aos estudantes
para a pesquisa.
O estudo, segundo o
professor, mostra uma

Talento
Usqueano 3!

Laboratório de Farmacotécnica
A Universidade passou a contar, neste
primeiro semestre, com a remodelação
do Laboratório de Farmacotécnica do
curso de Farmácia. Agora, além das
aulas específicas de manipulação de
medicamentos e cosméticos, os estudantes poderão realizar os estágios
obrigatórios desta disciplina dentro da
própria Universidade. “Na busca da excelência acadêmica, a USC reestruturou
o laboratório de Farmacotécnica com a
aquisição de equipamentos e materiais
que, sem dúvida, contribuirão de forma

significativa para o ensino, pesquisa e
extensão”, diz a Prof. ª Dra. Leila Maria
Vieira, Diretora do Centro de Ciências
da Saúde.
Para a coordenadora do curso, Prof.ª
Dra. Silvana Torossian Coradi, a nova estrutura do laboratório auxiliará na formação dos estudantes. “Agora, o estudante
aprende a manipular medicamentos e
cosméticos na prática, pois temos todos
os equipamentos e matérias-primas para
que ele possa entender como funciona
o processo e realizá-lo”, diz.
8
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Eduardo Silva, arquiteto recém-formado, foi
aprovado no programa
de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo na
Unesp de Bauru. Eduardo desenvolverá sua
dissertação na linha
de pesquisa “Planejamento e Avaliação do
Ambiente Construído”,
voltada para estudos de
desempenho e conforto
ambiental, mobilidade,
acessibilidade e tecnologia de materiais de
construção.

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Acervo DICOM

Projeto Rondon
- Operação
Guararapes

Foto: Acervo DICOM

A Profª Dra. Marta Helena Souza De Conti, do curso
de Fisioterapia e da Pós-Graduação, participou do
Curso de Incentivo a Pesquisa e do 2º Congresso
Internacional de Fisioterapia Pélvica, realizado de 18
a 22 de Fevereiro, em Curitiba.
No Congresso apresentou o trabalho intitulado:
“Prevalência e Nível de Informação sobre Fatores de
Risco para Incontinência Urinária”, que é produto de
uma Iniciação Cientifica (PIBIC/CNPq) da estudante
Ângela Juliana Cappeli.
Na ocasião, a professora também estabeleceu contatos com os professores pesquisadores doutores Rob
de Bie e Bary Berghman, referências internacionais em
pesquisa na área de Fisioterapia.

Talento
Usqueano 4!
A ex-aluna Letícia
Ferrarezi, do curso de
Nutrição, foi aprovada
no Programa de Aprimoramento Profissional
na UNESP de Botucatu.
A nutricionista estudará
durante dois anos no
programa sobre “Abordagem Nutricional em
Doenças Endócrinas e
Metabólicas”, no qual
aprenderá a atuar na prevenção de alguns tipos
de doenças, realizando
consultas e trabalhos
nesta área.
Foto: Arquivo pessoal

Professora em curso e
Congresso internacional

A Instituição divulgou
a relação dos nomes
dos estudantes que
farão parte da Operação
Guararapes, que será
realizada entre os dias
18 de julho e 21 de
agosto, no município
de Palmeirina (PE). Os
estudantes Alessandro
Domingues Heubel
(Fisioterapia), Aline
Del Nero Fragoso
Fernandes da Costa
(Psicologia), Caroline
de Matos Lourenço
(Farmácia), Fernanda
Araújo Martelozo
(Terapia Ocupacional),
Flávio Luis Fogueral
(Jornalismo), Leonardo
Augusto Vanzelli (Artes
Cênicas), Raphaela
Christina Silva de
Lima (Nutrição) e
Willian Nícolas Varella
(Geografia), foram
selecionados e já
estão a todo vapor nas
oficinas de orientação.

Talento
Usqueano 5!

USC lança segunda etapa do PIBID
A Universidade deu início, no mês de
março, à segunda etapa do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência,
o PIBID. Neste semestre foram 14 projetos
aprovados que serão desenvolvidos em
sete escolas estaduais e municipais de

Bauru. Os projetos levam temas relacionados à Biologia, Filosofia, Geografia,
História, Filosofia, Letras, Matemática,
Música, entre outras áreas. No total, são
quase 200 pessoas envolvidas, entre professores, coordenadores e estudantes.
9
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A ex-aluna Cíntia
Tokuhara, do curso de
Nutrição, foi aprovada no
programa de Mestrado
em Biologia Oral, da Faculdade de Odontologia
da Universidade de São
Paulo (FOB–USP) em
Bauru. A nutricionista,
que está terminando a
especialização em Nutrição Clínica pela USC,
desenvolverá seu projeto
de Mestrado na área de
Bioquímica.

âmbio

interc

SONHOS E
MAIS SONHOS
NO EXTERIOR
USC oferece programas de intercâmbio para diferentes partes do
mundo. Ótima chance para obter novas experiências e dar aquele
‘up’ no hora de encarar o mercado de trabalho

S

Foto: Acervo DIOOM

abe a tartaruga? Aquela que
carrega a casa nas costas?
Esta é a comparação que a mãe
faz da filha, Letícia Caroline Polônio, estudante do curso de Farmácia e mais uma intercambista
que conquistou uma vaga pelo
Programa Ciência sem Fronteiras
na University of Wisconsin La Crosse (Universidade de Wisconsin La
Crosse), Estados Unidos. “Minha
mãe sempre brincou que eu não
paro em casa, pois quando surge
uma oportunidade vou atrás para
aprimorar os meus conhecimentos,
como foi o caso do intercâmbio.
Sou comparada com a tartaruga
que sempre está carregando a casa
nas costas, o que vai ser a minha
vida por 18 meses”, conta animada.
Comparações à parte, Letícia,

blogueira, curiosa e aventureira diz
que o intercâmbio é a realização
de um sonho. “Foi uma sensação
maravilhosa conseguir o que eu
mais queria. Sou assim, enfrento o
que tiver pela frente para conseguir
atingir os meus objetivos”.
Os objetivos e a vontade de
obter uma carreira promissora fizeram-na optar por participar do
Programa Ciência sem Fronteiras, um dos convênios que a USC
possui para intercâmbios. Nele, o
estudante pode cursar disciplinas
em uma Universidade estrangeira, de acordo com as chamadas
que são abertas no decorrer do
ano. “Aprimorar meu Inglês, conhecer novas culturas, participar
de cursos, congressos, estágios
e o que mais aparecer e eu puder
dar conta. Topo tudo pela minha
carreira”, conta Letícia.
Além de Letícia, a futura biomédica Giovanna Bernardino de
Souza também está nos Estados
Unidos, estudando na University
of Kansas (Universidade do
Kansas). Os intercâmbios
durarão mais ou menos
um ano e meio e as
meninas voltarão
com novas exLetícia e Giovanna:
periências e
ansiedade a mil
muito aprenpara a realização
dizado na
do tão sonhado
intercâmbio.
bagagem.
10
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“Estou cheia de sonhos
para este intercâmbio.
Posso até parecer
ousada, mas a minha
meta é conquistar
conhecimentos para,
no Brasil, iniciar algum
trabalho científico e
partir para a carreira
acadêmica”.
Letícia Caroline Polônio

50 mil
É o número de pessoas que se
inscreveram para concorrer a
vagas no Programa Ciência sem
Fronteiras nas últimas chamadas. Destes concorrentes, mais
de 17 mil foram aprovados.

31
Estudantes da USC foram selecionados para o CSF. Resultado
que coloca a Instituição em
posição de destaque e incentivadora da internacionalização.
Acesse o site
do Ciência
Sem Fronteiras
para mais
informações:

Betina Sena, estudante
do curso de Engenharia
de Produção, exibe a fachada da
University of Western Australia (Universidade
da Austrália Ocidental) em Perth, na Austrália.

Guilherme Ribeiro Manoel,
estudante do curso de Engenharia
de Produção, na Hero´s Square em
Budapeste , na Hungria

Miller Wanderley Dietrich,
do curso de Arquitetura e
Urbanismo, em Pisa, Itália.

Marcel Chaves, do curso de
Jornalismo, no RockRidge
Canyon, Canadá.

Beatriz Wenzel Pereira que cursa
Engenharia Civil está na Hungria
e posou nos muros de Buda
Castle com a bela paisagem da
Chain Bridge iluminada ao fundo.

Fotos: Arquivo pessoal

Rhuane Frascarelli, do
curso de Psicologia,
em frente ao Colégio
dos Jesuítas na
cidade de Portimão
em Portugal.

A USC oferece
aos seus estudantes
e professores convênios
e parcerias internacionais com
diversas Universidades por todo o
mundo.
Visite o Departamento de
Relações Internacionais ou
entre em contato pelo
email ird@usc.br .
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volta ulas
às a

FAZENDO O BEM
Dinâmicas fizeram
parte da integração
entre veteranos e
calouros do curso de
Terapia Ocupacional

Foto: Divulgação

Mayara Rodrigues e
Bettina dos Santos,
deram dicas para os
calouros durante a
integração do curso
de Psicologia.

Foto: Acervo DCIOM

Calouros da
USC foram
recepcionados com
ações solidárias

Integração do curso de História

Foto: Divulgação

Foto: Acervo DCIOM

Integração
do curso de
Gestão de
Recursos
Humanos

Integração do curso
de Educação Musical

Integração
do curso de
Odontologia

Foto: Divulgação

Foto: Acervo DCIOM

A caloura
Karine Rufato
Botura
customizou
sua camiseta
para o curso
de Nutrição

Foto: Acervo DCIOM

Foto: Acervo DCIOM

Doação de Sangue
foi uma das ações
propostas pelo
Centro de Ciências
da Saúde

12
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A

tenção, senhoras e senhores! A história de hoje
é sobre o calouro Lucas Parra
Spagnuolo de Souza, o futuro
enfermeiro que quer tratar seus
pacientes com carinho e respeito.
Natural de Cafelândia (SP), Lucas
já tem uma Graduação no currículo, a de Administração, mas a
importância de preservar a vida
humana deu outros rumos para
a sua carreira. “Lembro que um
amigo meu que trabalhava em um
hospital se queixou uma vez sobre
a forma como os pacientes eram
destratados. Foi aí que começou
a minha inquietação por fazer algo
para melhorar isso”, conta.
O calouro pesquisou muito e
decidiu que a Enfermagem era a
sua praia. “Desde que ouvi meu
amigo falar sobre o tratamento
dos pacientes, fiquei pensando
bastante sobre o assunto, sobre as
atitudes das pessoas e as minhas
perante o próximo. Foi então que
decidi que a área da saúde era o
contato com o próximo que eu
deveria atuar”, lembra.
Pronto! Lucas veio para a USC
e já de cara se encantou pela Universidade, sua estrutura e professores. “A proposta da Universidade
em formar ‘Líderes com o Coração’
já resume bastante a responsabilidade para com o educar, afinal,
líderes não são formados sem esforço, sem estudo, sem buscar a
intelectualidade, jamais deixando
de lado o coração, já que somos
todos seres humanos, que sentem”, diz.

Foto: Divulgação

Integração do curso
de Publicidade e
Propaganda

Foto: Acervo DCIOM

Foto: Acervo DCIOM

Integração do
curso de Relações
Públicas

Integração
do curso de
Matemática

Foto: Acervo DCIOM

Lucas aprovou a iniciativa da USC em promover a campanha
“Compartilhe o respeito, curta a amizade, você merece ser mais!”,
que teve o objetivo de sensibilizar para que o trote entre calouros
e veteranos fosse feito de forma sadia e com ações solidárias. “É
um convite, sem exceções, à causa única e exclusiva do bem que
é possível fazer ao próximo”, comenta.

Calouros do curso
de Design de Moda
arrecadaram peças de roupas
Veteranos do curso de Engenharia
de Computação contaram um
pouco de suas experiências e
deram dicas para os calouros.

USC do bem
Dentro da proposta de sensibilizar contra o trote violento, a
Universidade contou com diversas ações solidárias promovidas
pelas diretorias de Centro (Saúde, Humanas, Exatas e Sociais
Aplicadas). Doações como caixas de leite, roupas e até sangue
sacudiram as boas-vindas aos

novos estudantes de 2014.
Os momentos de integração entre calouros e veteranos foram
realizados pelos cursos, que
prepararam atividades especiais
dentro do cronograma das disciplinas para acolher de forma
agradável e divertida.
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Uma vida dedicada a
fazer o bem ao próximo

Assista ao
video no
YouTube contra
o trote violento:

e
vida d udante
t
es

Bianca com o pequeno coelho José,
Letícia Lopes da Rocha e Agatha Giulia
Andrade Silva com o recém-chegado
filhote ainda sem nome. Todas moram
na república do “Koala”, dividindo
experiências e vivências diariamente.

MORANDO
SOZINHA
Como é? Quais são os benefícios e as dificuldades?
Conheça a história de Bianca dos Anjos Marcondes, a futura
Relações Públicas que divide uma casa com mais 10 colegas

N

atural de São Paulo, criada em Botucatu (SP),
Bianca dos Anjos Marcondes viu sua vida
mudar quando decidiu cursar Relações Públicas na
USC. Além de se preparar para os novos desafios e
as conquistas que a Graduação traz, Bianca também
decidiu sair da casa dos pais e morar próximo à
Universidade. Novos planos, novas amizades, novos
rumos. Experiências, responsabilidades, enfim a vida
fora de casa e longe da família que acaba sendo
alternativa para muitos estudantes.
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No começo do curso,
em 2012, morou sozinha e
ficou assim até ano passado, quando decidiu que
estava na hora de procurar uma república. “Quis
experimentar a sensação
de conviver com pessoas
diferentes”, conta.
Pesquisando e con-
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versando com conhecidos, Bianca achou seu
novo lar, a república do
“Koala”, nome do primeiro cachorrinho de estimação da galera que mora
lá. Primeiro mesmo, pois,
conforme a turma foi aumentando, já existe mais
um cachorrinho e até um

na casa. Bianca, como
gosta de limpeza e organização, acaba ficando com
a parte interna da casa e
a externa é dividida entre
os outros integrantes, ficando a maior parte para
quem tem os animais de
estimação.
Ainda tem mais. A
convivência diária faz
com que alguns virem
pais e mães dos outros.
“Eu sou super protetora,
principalmente quando
tem alguém doente na
casa. Saio para comprar
remédio e cuido sempre
verificando se a pessoa
está tomando certinho, se
já comeu. Meus pais são
assim”, diz Bianca.

Quer morar em uma
república? Confira as dicas
• Procure uma república perto da sua
Universidade, por conforto e segurança. Como a
maioria dos estudantes não possui carro e tem
que fazer tudo a pé, quanto mais bem localizada
ela for, melhor. Vai fazer a diferença!
• Verifique se há pontos de ônibus perto do
local, isso vai te salvar muito também.
• Visite as repúblicas, converse com os
moradores e faça perguntas para saber como
funciona o esquema da casa, o que cada morador
faz. Tudo isso antes de tomar qualquer decisão.
• Vá disposto a ceder e a aprender com seus
novos colegas, afinal ninguém nasceu junto e
tem os mesmos valores e costumes.

Na “Koala” cada
um tem a sua
rotina, mas quando
podem, as meninas
se juntam para as
tarefas diárias como
fazer o almoço ou
lavar a louça.

Fotos:

Fotos: Acervo DICOM

adorável coelho.
A “Koala” reúne pessoas de todo lugar. São 10
moradores que dividem
uma casa localizada perto
da USC. “É todo mundo
bem tranquilo, cada um
com sua rotina”, comenta
Bianca.
Bem tranquilo mesmo, pois a turma é tão
unida que as brigas são
raras, mas segundo a própria estudante de Relações Públicas, é tudo uma
questão de adaptação.
“São pessoas diferentes,
com costumes diferentes”.
No quesito organização, as tarefas são divididas entre todos, cada um
cuidando do seu espaço
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Sala de aula
no Laboratório
das Engenharias
Biblioteca Central
“Cor Jesu”

Restaurante
Universitário

Sala de leitura
e estudos
da Biblioteca
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